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1. Междурегионални и вътрешнорегионални различия 

Демографско развитие  

Продължават и се задълбочават процесите на застаряване и намаляване броя на населението във 
всички райони за планиране. За периода 1992-2001 г1. населението в страната намалява средно с 
0,78%, като най-неблагоприятни са демографските процеси в Северозападния и Северния централен 
район, където населението е намаляло с 8,5% и 7,2%. Естественият прираст след 1990 г. е 
отрицателен във всички райони за планиране. Най-високи отрицателни стойности за периода 1997-
2003 г. се поддържат в Северозападния район (-11,8 ‰), които са почти два пъти по-високи от 
средните за страната (-5,7‰), следван от Северния централен район (-8,6 ‰).  
С изключение на София област, гъстотата на населението е сравнително ниска, варирайки от 
49,8 ч/км² в Северозападния район до 103,9 в Югозападния (включително София); средната гъстота на 
населението е между 50 и 70 ч/км².  
Средното разпределение на градското и селското население в районите е приблизително 2/3 към 1/3 
трета, с изключение на Северозападния регион, където селското население е над 41%, и Югозападния 
район (включително София област) с градско население над 81%; 
 
Фиг.1. Демографска характеристика 

 
В демографското развитие вътрешнорегионалните неравновесия се наблюдават по всички 
демографски показатели. Характерно е натрупване на общини с неблагоприятни структури и процеси в 
                                                
1 Между двете последни преброявания на населението 
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Северозападния, Северния централен и части от Югозападния район. Натрупване на общини с 
относително благоприятна демографската ситуация се наблюдава в южните части на Югозападния и 
Южния централен район, както и в части от Североизточния и Югоизточния район. 
Средната продължителност на живота в общините се различава от стойността на показателя 
за страната (72 г.). Със средна продължителност на живота, по-висока от тази за страната, са 51 
общини2, разположени главно на територията на Южния централен и Югозападния район, вкл. 
Столична община. Общините с по-ниска от средната продължителност на живота са съсредоточени 
предимно в селските райони. Причината за различията е комплексна, но в същото време тя е 
синтезиран показател за стандарта на живот и равнището на развитие. 

Икономическо развитие и темпове на растеж 

След 1999 г. стабилен икономически растеж е отбелязан във всички райони за планиране (3-5%). 
Въпреки това тези темпове са недостатъчни за преодоляване на същественото изоставане на 
страната по БВП на човек от средното равнище за ЕС, което поставя българските райони на едни от 
последните места сред останалите региони в ЕС. През 2002 г. стойността на БВП на човек в най-
силноразвития район на България – Югозападния район, е съответно 41.7% от средното за ЕС-25. 
Останалите райони за планиране са със стойности между 23.2% (Южен централен) и 25.5% 
(Северозападен район) от средното за ЕС, като за страната този показател е 28.8%.  
Фиг.2. БВП на човек в ППС спрямо средното за ЕС25 

Ясно се очертава тенденция за изпреварващи 
темпове на развитие на Югозападния район за 
планиране, което води до значително 
увеличаване на различията в показателя БВП на 
човек от населението между този район и 
останалите райони за планиране (в които 
различията не са съществени).  
Структурата на създадената брутна добавена 
стойност по райони за планиране през периода 
1997-2003 г. се характеризира с разнопосочни 
тенденции в участието на секторите, от което 
може да се направи изводът, че икономическото 
преструктуриране в тях продължава. 
Определено изоставане на индустриалния 
сектор се наблюдава в Северозападния (като се 
изключи приносът на АЕЦ “Козлодуй”), 
Североизточния и Северния централен район. 

Независимо от преобладаващото участие на услугите в икономическата структура на всички райони, 
този сектор се характеризира с ниско качество, нехармоничност и все още слабо развитие на услугите, 
подкрепящи бизнеса.  
Много силно са изразени вътрешнорегионалните различия в икономическото развитие. 
Разликите в равнищата на показателя Нетен размер на приходите от дейност по общини са около 10 
пъти. Значителни натрупвания на общини с ниско икономическо развитие има във всички райони за 
планиране. Северозападният район се очертава като най-проблемен, където с изключение на 
Козлодуй всички общини са с по-нисък показател от средния за страната. Сравнително най-
балансиран в икономическото си развитие е единствено Северен централен район. Подобни силни 
вътрешнорегионални различия са характерни и за останалите икономически показатели като 
производителност, секторна структура, ефективност и др. 
                                                
2 Индекс на човешкото развитие, ПРООН, 2002 г. 
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Фиг.3. Приходи от дейност на човек от населението 

 
Човешки ресурси и пазар на труда 

Налице е тенденция за повишаване образователното равнище на населението в България, която 
се изразява в увеличаване дела на населението със средно и по-високо образование. Отбелязаната 
тенденция присъства във всички райони за планиране, като се проявява характерната за редица 
показатели поляризация между Югозападния район (20,4% от населението на възраст над 7 г. са 
висшисти през 2001 г.) и Северозападния район (10,4%). Останалите райони имат сходни 
характеристики (11,5-12,6%). Във всички райони бележат увеличение и лицата със средно 
образование. В същото време образователната система не демонстрира адекватна гъвкавост по 
отношение на капацитета за посрещане на изискванията на пазарната икономика и икономиката на 
знанието.  
Образователната структура на населението показва значителни вътрешнорегионални различия, 
които корелират с равнището на икономическо развитие. В Югозападния район регионалните 
диспропорции в дела на високообразованото население са най-силно подчертани, поради влиянието 
на столицата, която е с най-добри образователни характеристики на населението. Характерно за 
селското население е по-ниското образователно равнище. По тази причина районите и областите с по-
висок дял на селско население имат и по-голям дял на по-ниско образованите групи. Същевременно 
общините с центрове - областни градове концентрират население с по-високо образователно 
равнище.  
На регионално равнище се отбелязват значителни различия в равнището на заетост и безработица, 
особено на по-ниските териториални нива. По отношение на заетостта се наблюдава тенденция на 
нейното плавно нарастване през последните години. Най-ниско е равнището на заетост в 
Северозападния, а най-високо в Югозападния район. Във всички райони, с изключение на 
Югозападния, много висок е делът на заетите в селското стопанство, което е характеристика за все 
още слаборазвити регионални икономики.  
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Процесите на социално развитие и сближаване показват най-силни различия по отношение на 
равнището на безработица. Сравненията с европейските региони определят българските райони, с 
изключение на Югозападния, с най-неблагоприятни показатели за обща, дълготрайна, женска и 
младежка безработица. С най-влошени показатели е Северозападния район за планиране. 
Фиг.4. Равнищa на заетост (ляво) и на безработица (дясно) по райони за планиране 

 
Равнището на безработица отбелязва съществени вътрешнорегионални различия. С критично 
натрупване на общини с много високо равнище на безработица се очертават Северозападен, 
Североизточен и Югоизточен райони за планиране. Сравнително по-ограничени локализации на 
огнища на безработица се оформят в Северен централен, Южен централен и Югозападен райони. 
Най-благоприятни характеристики на пазара на труда има Югозападен район за планиране.  

Иновации и ИКТ 

Всички райони в страната значително изостават по технологичен/иновационен потенциал за растеж, 
по подготвеност за използване и по използване на ИКТ. Преодоляването на изостаналостта по 
отношение на технологичното развитие, икономиката на знанията и информационното общество е от 
решаващо значение за развитието на националната и регионалните икономики и реализиране на 
интензивен догонващ растеж през следващите 10-15 години.  

При среден показател за ЕС 1,99% (2002 г.) за България разходите за научноизследователска 
дейност са 0,49% от БВП (при поставена в Лисабонската стратегия цел от 3%). Наблюдава се ясна 
тенденция, както и в ЕС, разходите за И&P да се извършват в най-силно развитите райони. Така 
например 80% от всички разходи са извършени в Югозападния район (и основно в столицата). В 
същото време тази относителна концентрация на разходите за НИРД се дължи в много голяма степен 
на публичните разходите и заведенията за висше образование, отколкото на мащаба на разходите на 
производствените предприятия.  
 

Фиг.5. Главни цифрови телефонни постове, НСИ 

Телекомуникационната инфраструктура и достъп са в 
основата на степента на разпространеност, достъпност 
и използваемост на компютри и ИКТ. В сравнение със 
страните от първата вълна на разширяване на ЕС, 
България изостава в процеса на цифровизация на 
телефонните линии и внедряването на ИКТ, 
включително в публични сектор.  
Съществуват съществени междурегионални и 
вътрешнорегионални различия в цифровизацията на 
телефонните линии, достъпа до Интернет, 
използването на ИКТ в публичния сектор, домакинствата и бизнеса. С най-добри показатели, свързани 
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с използването на ИКТ, е Югозападен район за планиране, където са концентрирани близо половината 
от главните цифрови телефонни постове , домашните компютри и потреблението на Интернет в 
страната. С най-влошени показатели е Северозападен район за планиране. Вътрешнорегионалните 

различия също са силно изразени. В 
големите градове процесът на 
цифровизация е почти завършил, но 
в останалата част от страната това 
става много бавно. 
 
Фиг.6. Домашни компютри (% от 
страната),  НСИ 

Фиг.7. Активно потребление на 
Интернет, % от страната, НСИ 

Инвестиции 

Изключително неравномерно са разпределени 
инвестициите в дълготрайни материални активи 
по райони за планиране(Фиг.8). Югозападният 
район се отличава с най-високите инвестиционни 
разходи – почти половината от тези за цялата 
страна, което до известна степен се обуславя от 
факта, че в столицата са съсредоточени 
множество фирми от икономическите сектори – 
индустрия и услуги. В останалите райони те са 
относително ниски и не създават необходимите 
условия за растеж и заетост.  
 
Фиг.8. ПЧИ с натрупване и ДМА по райони за 
планиране, 2004 г., НСИ 

Преките чуждестранни инвестиции в 
България за 2004 г. възлизат на 1525 млн. USD, 
като нарастват с 55% спрямо 2002 г.  
Пространствената локализация на чуждестранните инвестиции в България следва стабилно през 
годините модел, изразяващ предпочитанията на чуждестранните инвеститори да избират региони, 
които са силно урбанизирани, с добре развита инфраструктура, квалифицирани човешки ресурси и с 
лесен достъп до пространството за обслужване и производство. Около 60% от чуждестранните 
инвестиции в страната са концентрирани в Югозападния район за планиране, в т.ч. около 50 % - в 
столицата. В останалите райони делът на чуждестранния капитал не превишава 10% от общите за 
страната, с изключение на Североизточния (12%). Изключително нисък е техният размер в 
Северозападния район – 2,6%. 

Транспортна инфраструктура 

Развитието на транспортната инфраструктура диференцира възможностите за икономическа 
активност на отделните райони. Най-голямо е изоставането в развитието на пътната мрежа в Южния 
централен район и особено в Северозападния район за планиране. Най-слабо развита е ж.п. мрежата 
в източната част на страната (Североизточния и особено в Югоизточния район за планиране). 

Северозападният район за планиране е един от най-зле обслужваните райони с пътна 
инфраструктура. Само 9,3 % от националната пътна мрежа е разположена на неговата територия. 
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Районът се обслужва главно от регионална пътна мрежа. Делът на първокласните пътища е само 9,8 
% (най-нисък от всички райони за планиране), 90,2 % от пътната мрежа е с категоризация втори и 
трети клас. Липсва изградена автомагистрална мрежа, а 1,5 % от пътната мрежа е с трошено-каменна 
настилка. Недостатъчно развита е и местната пътна мрежа, чиято гъстота е 147 км/1000км2, при 
средна гъстота за страната 159 км/1000км2. Най-затруднен е транспортният достъп в граничните части 
на област Видин и Монтана. Област Монтана има най-ниска гъстота на местната пътна мрежа. За 40% 
от населението на Северозападния район транспортният достъп до центровете, предлагащи услуги  от 
по-висок ранг изисква повече от 90 мин, като в най-голяма степен това се отнася до граничните 
райони. 

Таблица 1.  Изграденост на пътната и ж.п мрежа 

Райони за 
планиране 

Гъстота на 
пътната 
мрежа 
общо 

Отн. дял на 
АМ и път I 

кл от 
общото за 
района 

Отн. дял на 
асфалт. 
пътища от 
общото за 
района 

Гъстота на 
жп мрежата 

Отн. дял на 
удвоените 
жп линии от 
общото за 
района 

Отн. дял на 
електри 

фицираните 
жп линии от 
общото за 
района 

Отн. дял на 
жп линиите 
в района от 
общото за 
страната 

 км/1000км2 (%) (%) км/1000км2 % % % 
Р България 336.0 9.0 88.5 39.0 22.4 65.9 100.0 
Северозападен  319.4 5.2 87.6 38.2 16.3 74.8 9.4 
Северен централен  356.2 8.7 92.9 45.1 25.3 64.3 18.7 
Североизточен  358.3 9.3 90.0 33.5 36.6 65.4 15.5 
Югоизточен  299.6 10.9 90.8 27.2 37.4 80.4 9.2 
Южен централен  330.5 7.9 86.8 41.0 12.8 53.8 26.1 
Югозападен  338.7 10.7 84.0 44.8 17.5 61.2 21.1 

 
Северен централен район се обслужва от три първокласни пътища с Европейска категоризация, като 
относителният им дял от общата пътна мрежа е равен със средната стойност за страната (15,6%). 
Изграждането на АМ “Хемус” все още върви с бавни темпове и дължината на изградената АМ на 
територията на района е само 2% от тази на страната. Добре развита е и регионалната пътна мрежа, 
като относителният дял на пътищата втори и трети клас за района  ( 84%) е малко по-висок от средния 
за страната (82,7). Наблюдават се определени вътрешно регионални различия в развитието на 
местната пътна мрежа. Добре развитата местна пътна мрежа в област Габрово повишава средната 
стойност за района като цяло /гъстота 163 км/1000км2/, но в областите Русе, Плевен и Ловеч тя е под 
средните стойности. Освен това много участъци в планинските части на областите Ловеч, Габрово и 
В.Търново стават непроходими в зимни условия, поради затруднения в поддържането им.  
В Североизточния район за планиране националната транспортна мрежа е добре развита, но се 
наблюдават известни затруднения с достъпа до регионалните центрове, главно от южните части на 
областите Шумен и Търговище и северните части на област Силистра, където местната пътна мрежа е 
по-слабо развита. Ж.п. инфраструктурата е по-ограничено развита, основно по главните направления 
София-Варна и Русе-Варна, като гъстотата на ж.п. мрежата (33,5 км/1000км2) е по-ниска от средната 
за страната, но изпреварващо модернизирана. Делът на удвоените линии (36,6) е много по-голям от 
средния за страната (22,4) и един от най-високите по райони.  
В Югоизточния район за планиране относителният дял на първокласната пътна мрежа от общата за 
района (21,3%) е доста по-висок от средния за страната (15,6%), но гъстотата на националната пътна 
мрежа (153,3 км/1000км2) е много по-ниска от  средната за страната (174 км/1000км2) и най-ниска от 
всички райони за планиране. Недостатъчно развита е и регионалната пътна мрежа, чиито относителен 
дял от общата за района ( 78,7%) е по-нисък от средния за страната (82,7%), а около 2% от пътищата 
нямат асфалтово покритие. Местната пътна мрежа /особено в областите Бургас и Ямбол/ също е 
ограничено развита, с гъстота 146 км/1000км2, по-ниска от средната за страната (159 км/1000км2) и 
най-ниска по райони за планиране. Традиционно проблеми с транспортния достъп има населението от 
южните части на областите Ямбол и Бургас /районът на Странджа-Сакар/ и северните части на област 
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Сливен. Районът е с най-слабо развита, но модернизирана жп мрежа. Гъстотата и е 27,2 км/1000км2, 
много по-ниска от средната за страната (39 км/1000км2), но над 80% от линиите са електрифицирани и 
37,4% са удвоени, което е значително над средните показатели за страната (съответно 66% и 22%).  
Южен централен район има предимството да се пресича от три  трансевропейски транспортни 
коридори (ТК) - ТК №4, ТК №8 и ТК №9, като централната му част е лесно достъпна по изградената АМ 
София-Пловдив. Това е районът с най-добре развита АМ мрежа, но относителният дял на 
първокласните пътища от пътната мрежа в района ( 12,2%) е по-малък от средния за страната (15,6%) 
и един от най-ниските по райони за планиране. Добре развита е регионалната пътна мрежа, с 
относителен дял 85%, по-висок от средния за страната (82,7%), но южните части на района са по-
трудно достъпни и около 4% от пътищата нямат асфалтово покритие. Гъстотата на националната 
пътна мрежа (176,5 км/1000км2) е малко над средната за страната (174 км/1000км2), но местната пътна 
мрежа е с гъстота 149 км/1000км2, по-ниска от средната за страната (159 км/1000км2) и затруднена 
експлоатация при зимни условия. Съществуват големи вътрешно регионални различия. Добре развита 
транспортна инфраструктура от най-висок клас, обхваща централните части на района и в същото 
време затворена в южна посока. Затруднения  достъп за южните части пречи на вътрешно 
регионалната интеграция. Най-слабо развита е местната пътна мрежа в област Пазарджик, където 
достъпът до планинската част е затруднен. Макар че гъстотата на местната пътна мрежа за област 
Смолян е най-висока, достъпът до националната пътна мрежа се осъществява по една пътна артерия, 
което в никакъв случай не улеснява усвояването на богатия туристически потенциал. Определени 
затруднения в транспортния достъп има и за южните части на област Кърджали. Районът се обслужва 
от главната жп линия София-Пловдив-Свиленград по отдавна утвърденото направление на Ориент 
експрес, която се пресича и с жп линията Русе-Кърджали- Подкова. Въпреки че гъстотата на жп 
мрежата в района (41 км/1000км2) е малко по-висока от средната за страната (39 км/1000км2), делът на 
електрифицираните жп линии (53,8) е по-нисък от средния за страната, а удвояването изостава още 
повече (12,8% спрямо 22,4%).  
Разположението на Столицата в Югозападния район е довело до изпреварващо развитие на 
транспортната инфраструктура от висок клас - 36% от АМ мрежа в страната е изградена в този район. 
Въпреки това, все още редица участъци от трите трансевропейски транспортни коридора), 
преминаващи през района (ТК №4, ТК №8 и ТК №10), се нуждаят от доразвитие: АМ “Струма” е в 
процес на изграждане, АМ “София-Калотина” все още не е започната. Недостатъчно развита е 
регионалната пътна мрежа, чиито относителен дял (77,6%) е най-нисък по райони за планиране. 
Гъстотата на националната пътна мрежа (161,4 км/1000км2) е една от най-ниските по райони за 
планиране, но това в известна степен се дължи на високопланинския характер на югозападните части 
на района. Местната пътна мрежа е добре развита. Определено достъпът до западните части на 
областите София, Перник и Кюстендил е затруднен; подходните пътища към ГКПП с местно значение 
по западната граница са в лошо състояние. Като цяло най-големи проблеми с пътната мрежа има в 
област Благоевград, което до някъде се дължи на спецификата на планинския терен. 

Околна среда 

Качеството на околната среда бележи последователно подобрение във всички райони за планиране. 
Основните проблеми са свързани с достъпа до питейна вода с необходимите качества за всички 
населени места, канализацията на населените места, подобряване качеството на въздуха и водите в 
определени райони.  

В Северозападния район за планиране делът на водоснабденото население е 98,5%, като около 15% е 
с режим на водоснабдяване, като най-тежко е състоянието на водоснабдяването в град Враца.  
Почти цялото население на Северен централен район е водоснабдено (99,6%), но близо 20% от него е 
с режим на водоподаване, като най-сериозни са проблемите в гр. Ловеч.  
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Североизточен район е с тежки водоснабдителни проблеми - водоизточниците са подземни и на 
голяма дълбочина, а загубите на вода са над 65%. Това обуславя висока енергоемкост и най-висока 
цена на водните услуги в страната за водоснабденото население от района, което е 99,6%.  
Населените места в Югоизточния район са сравнително добре водоснабдени, като делът на 
водоснабденото население (99,8%) е най-висок за страната. Проблемите са главно в лошото 
състояние на водоснабдителната мрежа.  
Водоснабденото население в Южен централен район района е 97,7% от общото (най-нисък % за 
страната), но мрежите са амортизирани. Макар че районът е богат на водни ресурси, около една 
шеста от населението е с режим на водоснабдяване, като най-големи са проблемите в областите 
Смолян и Пазарджик. За общините Мадан и Рудозем се изгражда язовир “Пловдивци”.  
Все още съществуват неводоснабдени населени места в Югозападния район. Делът на 
водоснабденото население в района е 98,8%, като около една пета е с режим на водоснабдяване 
поради недостатъчна изграденост на обеми за акумулиране на водите през пълноводието и 
използването им през сезоните на маловодие. В някои общини на Софийска област цялото население 
е с режим на водоподаване, продължават сериозните проблеми и в област Перник и за самия град.  

Район Дял на 
водоснабдено  
население % 

Дял на 
населението 

с канализация % 

Дял на нас. със 
затруднено 

водоснабдяване % 

Дял на обхванатото 
население от 
СПСОВ % 

Северозападен 98.5 52.9 4.6 14.1 
Северен централен 99.6 59.7 12.4 21.6 
Североизточен 99.6 63.2 10.8 50.0 
Югоизточен 99.8 65.6 7.1 43.8 
Южен централен 97.7 64.9 13.5 21.1 
Югозападен 98.8 87.2 8.4 69.5 
Р България 98.8 69.2 10.3 39.9 

Източник: НСИ, 2003 г. 

Междурегионалните различия в дела на населението, обхванато от канализационна мрежа, са 
изключително високи - от 87.2% за Югозападен район до 53% за Северозападен район, като в 
останалите райони за планиране този показател се движи в границите на 60-66%.  
Южен централен район е идентифициран като най-замърсен район по отношение на въздуха, водите и 
почвите. В този район са разположени и най-голям брой територии с натрупване на екологични 
проблеми. В община Кърджали са установени територии със замърсяване на въздуха, водата и 
почвите. Въздухът и почвите на територии в общините Пловдив, Асеновград, Гълъбово, Раднево и 
Димитровград са с високи нива на замърсители, причинени от металургията, енергетиката, добивната 
дейност, транспортът и битът в тези райони.  
Югозападен район за планиране се класифицира на второ място по територии с натрупване на 
екологични проблеми. Промишлените дейности, енергетиката, транспортът, добивната и 
преработващата дейности на изкопаеми горива са източници на замърсяване в този район. Тяхното 
въздействие е значително по количество и качество, доказателство за което са обособените 
територии в Столична община (Кремиковци), Перник-Батановци, Елин Пелин, Своге и Средногорие 
(Пирдоп-Златица-Антон-Етрополе). Замърсяването в тях е комплексно на въздуха, водата и почвите. 
В Северен централен район за планиране в общините Плевен, Долна Метрополия, Велико Търново и 
Горна Оряховица има територии с натрупани екологични проблеми в резултат на замърсяването на 
въздуха, водата и почвите над допустимите норми. Наблюдава се трансгранично замърсяване (Русе, 
Никопол) от съседна Румъния и свлачищните процеси по Дунавския бряг. 
В Югоизточен район за планиране териториите с натрупване на екологични проблеми са локализирани 
в гр. Бургас и Бургаския залив. В Североизточния район за планиране екологичните проблеми се 
концентрират в района на Варна и Девня. 
В Северозападен район за планиране няма територии с натрупване на екологични проблеми. 
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2. Териториално-урбанистична структура  

Пространствената структура на България включва три основни типа територии: 
• Силноурбанизирани територии, в близост до големите градове и формираните около тях 

агломерационни образувания (ареали). Те заемат 12-15% от територията на страната. Характе-
ризират се с голяма гъстота на населението, силно развити промишлени и обслужващи функции и 
комуникации и много проблеми, създадени от непрекъснато увеличавалото се население през 
следвоенния период и от невъзможността да се отговори адекватно на неговите потребности от 
жилища, обслужване, транспорт, благоустройство, здравословна и чиста околна среда. 
Силноурбанизираните територии на големите и средните градове в страната са опорни центрове 
за организация на територията, центрове на икономически растеж и двигатели на развитието. В 
тях са концентрирани производството, услугите, образованието, науката и културният живот. 
Оценките и изводите за регионалното развитие могат да се представят чрез оценките и изводите 
за развитието на селищната мрежа и най-вече на мрежата на големите и средните градове, в 
които е съсредоточена икономическата и социално-културната активност в страната.  

• Слабоурбанизирани периферни територии /заемащи около 80% от територията на страната/, с 
ниска гъстота на населението и дисперсно точково разположение на села и малки градове, главно 
със селскостопанска насоченост, отдалечени от големите градове. Болшинството от тези 
територии и населените места в тях са с характеристиките на периферни - изостанали с ниско 
ниво на качеството на живота и с непрекъснато намаляващо население и функции през целия 
период на следвоенното индустриално развитие. Това са териториите, изсмуквани от 
урбанизационния процес и натрупали множество негативни проблеми при наличието на едно 
важно качество - сравнително добре запазена природна среда. 

• Природните територии без населени места (заемащи около 10% от територията на страната). Тези 
територии, без чувствителна човешка намеса, надарени с красива природа, еталон на 
биоразнообразието и природното равновесие, са характерна особеност на пространствената 
структура на страната. В въпреки своите качества те не са достатъчно добре защитени и са обект 
на агресия от страна на несвойствени дейности, които могат да компрометират техните качества, 
като например: несъобразно хидротехническо строителство, дърводобив, добив на руди, ски-спорт 
и др. Съгласно Закона за защитените територии около 5% от националната територия за защитени 
природни обекти. Освен защитените природни обекти в страната има много природни територии, 
които могат да бъдат отнесени към типа природните територии без населени места. Те трябва да 
бъдат обект на превантивна защита и могат да получат статут на територии със съвместими 
стопански, рекреационни и природоохранни функции, а една част ще попаднат в европейската 
мрежа Натура 2000.  

3. Селищна мрежа и регионално развитие   

Състоянието на селищната мрежа и урбанистичното развитие отразява състоянието на регионалното 
развитие и на провежданите регионални политики през изминалите години.  
В картината на съвременното състояние на селищната мрежа в страната на фона на общо взето 
равномерното разположение на малките градове и селата се откроява неравномерното разположение 
на големите градове. В резултат на това големи части от територията остават отдалечени от големите 
градски обслужващи центрове и в националната територия се проявява проблемът за център и 
периферия. Неравномерното развитие на мрежата от големи градове е причина да се наблюдават 
различия в социално-икономическото развитие в рамките на националната територия, които се 
изразяват отчасти като различия между регионите, но най-вече като различия вътре в регионите. 
Степента на развитие на районите в страната зависи силно от наличието на големи градове, в които 
са концентрирани производството, услугите, образованието, науката и културният живот. Големите 
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градове са и ще продължат да се развиват като динамични центрове с разнообразни национални и 
регионални функции, като тяхното положително влияние се разпространява и в обкръжаващите ги 
ареали. Такива са териториите около София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, т.е. 
около големите градове над 100 хил.жители, които стоят в първия ред на йерархията на селищната 
мрежа. Не случайно в силно развитите Югозападен и Южен централен райони са двата най-големи 
града на България – София и Пловдив.  
Фиг.9. Селищна мрежа 

 
Териториите и районите без присъствие на голям град са изостанали в своето развитие. Такива 
територии са разположени в северозападната, югозападната, южната, югоизточната и 
североизточната части от националната територия. Именно отсъствието на големи градове дава 
облика на изоставащия Северозападен район и на южните части от територията на Югозападен, Южен 
централен и Югоизточен райони за планиране, както и на северната част на Североизточния район. 
Тези територии имат подчертано характер на периферия. Наличието на някои средни градове в тези 
територии не е в състояние да компенсира отсъствието на голям организиращ територията център. 
Средните градове от 30 до 100 хил.д. (24 на брой) имат само допълващи функции и в условията на 
икономическата криза през последното десетилетие тези функции са затихнали до известна степен.  В 
тази категория градове, както и в категорията на много малките градове (157 на брой), се наблюдава 
най-висока степен на средногодишно намаляване на населението –0,73%.  

Някои градове от категорията на малките градове (от 10 до 30 хил.д.) също показват тенденции за 
стабилизиране и дори леко увеличение на населението, напр. Петрич, Сандански, които се 
приближават до категорията средни градове с 30 хил.д., Гоце Делчев, Пещера, Свиленград, които се 
доближават до население от 20 хил.д., Раковски, Козлодуй, Балчик, Ихтиман, които клонят към 15 
хил.д. Причините за това са от различен характер – крайгранично положение, силен икономически 
фактор, туристическа функция, близост до милионния град на столицата. Общото е, че тези фактори 
не са провокирани от целенасочено въздействие в резултат на държавна регионална политика. Но 
това явление е с положително въздействие върху регионалното развитие, особено, когато се отнася 
до отдалечени от големите градове периферни територии, какъвто е случаят с Петрич, Сандански, 
Гоце Делчев в Югозападен район, Свиленград в Южен централен район, Свищов в Северен централен 
район и др. Тук действието на спонтанните фактори може да бъде подкрепено от допълнително чрез 
интервенции на регионалната политика.  
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Според европейския модел за полицентрично развитие, изчисленият индекс на полицентричност на 
страната е около средното равнище за европейската територия3. Като европейски метрополитенски 
район на растеж (MEGA) от 4 (най-ниската категория) е определена Столичната агломерация, а като 
европейски функционални райони са определени градските райони на Пловдив, Варна и Бургас4.  

Националният териториално-урбанистичен модел5 на съществуващата ситуация показва, че в 
националната територия на Р България са изявени три йерархични нива на градове-центрове и 
прилежащи към тях агломерационни ареали. Агломерационните ареали се състоят от градско ядро 
(съответно столицата, големи – над 100 хил. жители и средни градове – от 30 до 100 хил.жители) и 
повече от 1% от националното население, които притежават функции от национална или регионална 
значимост. Идентифицирани са 32 агломерационни ареали, които обхващат 12 299,94 км2 или 11,2% 
от националната територия и население 4 161 807 души или 52,6% от населението на страната (табл.2 
и фиг.10 ):  

• Първото ниво е на столичния град с неговия агломерационен ареал, покриващ територия от 2245,7 
км2 и население от 1 312 220 души (16,94% от населението на страната).  

• Второто ниво е на 6 големи градове с техните агломерационни ареали – Пловдив, Варна, Бургас, 
Русе, Плевен, Стара Загора, покриващи общо територия от 5342,29 км2 и население от 1 282 834 
души (16,56 % от населението на страната).  

• Третото ниво е на 25 средни градове с техните агломерационни ареали, разположени върху 
територия от 4711,95 км2 и с население от 1 566 753 души (20,23% от населението на страната). 
Много от средните ни градове, между които и някои областни центрове, са загубили своята 
активна организираща роля и качества на центрове на растеж и развитие. Необходимо е обаче 
чрез подходяща политика тези градове да бъдат стимулирани, за да възстановят своята 
организираща роля за територията около тях. 

Таблица 2.  Р България - Агломерационни ареали на градовете 
Територия Население 

Агломерационни ареали 
(км2) % от РБ жители % от РБ 

Агломерационен ареал на столичния град 2245,7 2,02% 1 285 600  16,56% 
Агломерационни ареали на 6 големи градове 5342,3 4,81% 1 282 834 16,53% 
1 Пловдив  1277,48 1,15% 546472 7,04% 
2 Варна  628,75 0,57% 395266 5,09% 
3 Бургас  986,18 0,89% 292745 3,77% 
45 Русе  590,42 0,53% 189438 2,44% 
5 Плевен  812,32 0,73% 194100 2,50% 
6 Стара Загора  782,90 0,71% 191145 2,46% 
Агломерационни ареали на средните градове 4711,9 4,28% 1 566 753 20,19% 
1 Пазарджик  523,31 0,47% 166132 2,14% 
2 Хасково  443,97 0,40% 161735 2,08% 
3 Велико Търново  516,11 0,46% 157182 2,03% 
4 Сливен  466,09 0,42% 134323 1,73% 
5 Шумен  440,67 0,40% 132473 1,71% 
6 Добрич  89,85 0,08% 122530 1,58% 
7 Ямбол   289,81 0,26% 111740 1,44% 
8 Перник  249,21 0,22% 126566 1,63% 

                                                
3 Индексите на полицентричност на страните са в рамките от 1 до 9, като за България този индекс е 5.  
4 ЕSPON 1.1.1. Potentials for polycentric development in Europe, Final report, August 2004 
5 Национална стратегия за регионално развитие 2005-2015 г., 2005 
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Територия Население 
Агломерационни ареали 

(км2) % от РБ жители % от РБ 
9 Враца  214,50 0,19% 108068 1,39% 
10 Габрово  124,85 0,11% 84732 1,09% 
11 Казанлък  113,12 0,10% 81120 1,05% 
12 Благоевград  95,45 0,09% 77713 1,00% 
13 Видин     168,79 0,15% 75651 0,97% 
14 Кърджали  92,38 0,08% 69694 0,90% 
15 Карлово  110,86 0,10% 69415 0,89% 
16 Кюстендил  70,85 0,06% 69034 0,89% 
17 Търговище  120,54 0,11% 64025 0,82% 
18 Монтана  119,26 0,11% 60254 0,78% 
19 Ловеч  146,96 0,13% 60248 0,78% 
20 Силистра    84,78 0,08% 60307 0,78% 
21 Разград  121,43 0,11% 57664 0,74% 
22 Петрич  104,46 0,09% 57489 0,74% 
23 Дупница    93,49 0,08% 51026 0,66% 
24 Свищов    86,77 0,08% 47954 0,62% 
25 Смолян    88,67 0,08% 46232 0,60% 
Общо 32 агломерационни ареали 12 299,9 11,14% 4 161 807 53,62% 

 
Анализът на селищната мрежа и териториално-урбанистичното развитие в страната позволява да се 
направят следните обобщени изводи за техните силни и слаби страни: 
• С малки изключения в почти всички населени места в страната намалява населението и то не 

само в селата, но и в градовете, дори и в големите градове. Това е индикатор за общ спад в 
урбанистичното развитие както в количествено, така и в качествено отношение. Малкото 
изключения заслужават внимателен анализ и ползването на добрите практики в другите малки 
градове.  

• Сравнително равномерно е развита мрежата от населени места в цялата национална територия. 
Неравномерно е развита обаче мрежата от големи градове – опорни центрове и двигатели на 
общото социално-икономическо развитие. Това поражда проблема за център и периферия и 
обуславя между регионалните и особено вътрешнорегионалните различия, които са по-типичните 
за страната и поставят проблеми пред формулирането и воденето на вътрешната (националната) 
политика на регионално развитие.  

• Наличието на големи градове в определени територии е възможност за използването на техния 
потенциал и за разпростиране на положителното им въздействие върху целия селскостопански 
ареал около тях. В периферните територии (крайгранични и вътрешни) без наличие на големи 
градове е необходимо стимулирането на налични средни и малки градове чрез целенасочена 
държавна политика, за да могат те чрез своето ускорено развитие да компенсират липсата на 
големи градове. 

• Малките градове в страната са разположени сравнително равномерно в територията и са в 
близост до селските населени места, което предполага лесна достъпност на населението до 
обществени услуги от първа необходимост. Но в последните години  оживените връзки между 
града и селото, изразяващи се в трудови и културно-битови пътувания, замряха и сега са силно 
ограничени. Съществува опасност от западане на градските функции и организиращата роля на 
градовете за околните села вследствие на икономическите затруднения и принудителния отлив на 
население от града в селото. Това се отнася дори за някои средни градове – центрове на области 
(бивши окръзи), които трудно понесоха периода на прехода. 
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• Близостта на малките градове до селата обаче е фактор, който трябва добре да се използва в 
бъдеще, тъй като създава възможности за подобряване връзката и партньорството “град – село” и 
за превръщането на малките градове в опорни центрове на селищната мрежа,  обслужващи 
селската местност, което е в унисон с общоприетите европейски политики. 

• Плановете на населените места – общи и подробни, са остарели и неактуални след 
осъществените реституционни и приватизационни процеси. Частичните изменения на парче са 
порочна практика, която създава сериозни проблеми за надеждното управление на градските 
процеси. Създаването на нов кадастър и нови цялостни устройствени планове е неотложна 
необходимост. Особено важно е да се изработят система от нови Общи устройствени планове на 
големите градове в обхвата на техните агломерационните ядра (ареали).  

Според значимостта на националните, регионалните и местни функции, които изпълняват градовете в 
районите за планиране и тяхната организираща роля, могат да бъдат направени следните изводи за 
тяхното урбанистично развитие като фактор за регионално развитие и намаляване на 
вътрешнорегионалните различия: 
• Урбанизацията на Северозападния район за планиране е твърде слаба. Няма голям град над 100 

хил.д., който да организира полюс на растеж. Като централни силно урбанизирани територии с 
регионално значение следва да се развиват териториите на градовете Видин, Монтана и Враца 
заедно с Мездра. Като се има предвид най-отдалеченото но стратегическо от гледна точка на 
трансграничното сътрудничество местоположение на Видин, може да се окаже удачно да се даде 
приоритет именно на този град. Като градове центрове с микрорегионално значение за околните 
селски и планински територии могат да се посочат градовете Кула, Белоградчик, Чипровци, 
Берковица, Бяла Слатина, Оряхово, Козлодуй и Лом.  

• В Северния централен район основни центрове на градското развитие са Плевен, Русе, Велико 
Търново, Ловеч, Габрово и Свищов. Като градове центрове с микрорегионално значение за 
околните селски и планински територии могат да се посочат градовете Никопол, Червен бряг, 
Левски, Луковит, Тетевен, Троян, Севлиево, Дряново, Трявна, Елена и Бяла. 

• Основен опорен център на развитие в Североизточния район е ареалът на Варна, но като 
урбанизирани територии с регионално значение важно значение имат градовете Добрич, 
Силистра, Разград и Търговище. Като градове центрове с микрорегионално значение следва да се 
стабилизират Балчик, Каварна, Дулово, Тутракан, Исперих, Попово, Омуртаг, Велики Преслав, 
Нови пазар и Провадия.  

• Освен изявената роля на Бургас в Югоизточния район като централни силно урбанизирани 
територии могат да се развиват териториите на градовете Сливен и Ямбол. Като градове центрове 
с микрорегионално значение за околните селски и планински територии следва да се укрепят 
градовете Нова Загора, Елхово, Котел, Карнобат, Айтос, Несебър, Царево и Малко Търново. 

• В Южен централен район като централни силно урбанизирани територии се развиват ареалите на 
градовете Пловдив и Стара Загора, като за урбанистичното развитие важно значение имат и 
териториите на градовете Карлово, Казанлък, Кърджали, Смолян, Хасково и Димитровград. 
Функции на градове центрове с микрорегионално значение имат градовете Панагюрище, 
Велинград, Девин, Чепеларе, Рудозем, Ардино, Крумовград, Ивайловград, Свиленград, Харманли, 
Раднево, Чирпан и Асеновград.  

• Доминиращото значение на столичния район в Югозападния район следва да се балансира с 
развитието на урбанизирани територии на градовете Кюстендил, Дупница, Петрич. Като градове 
центрове с микрорегионално значение, активизиращи околната територия, следва да се развиват 
Ботевград, Етрополе, Пирдоп, Ихтиман, Самоков, Радомир, Разлог, Гоце Делчев, Сандански. 
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Основни изводи и препоръки:  
• Регионалните различия могат да се интерпретират като различия между градовете и мрежата от 

градове – районите, които имат големи и развити градове и мрежи от градове имат по-
благоприятни показатели за развитието си. Следователно ако се въздейства върху градовете 
(урбанизираните ареали) за повишаване на тяхната атрактивност и конкурентноспособност и 
подобряване на техните показатели за развитието, на практика се адресира проблема за 
регионалните различия. Това определя необходимостта от пряко адресиране на една част от 
интервенциите на НОПРР към агломерационните ареали. 

• Акцентът върху градовете не спомага пряко за адресиране на проблема с различията между 
общините, които са много по-силно изразени в сравнение с различията на по-високите равнища. 
Това налага, от една страна, тези общини също така да бъдат обект на интервенции от страна на 
НОПРР, заедно с кохерентни и допълващи се интервенции в Програмата за развитие на 
земеделието и селските райони.  

4. Описание на ситуацията в Агломерационните ареали 

4.1 Население и социални условия 

В агломерационните ареали е съсредоточено над 2/3 (68,5% - 5318,0 хил.д.6 (2004 г.) от населението 
на страната. Обща черта в тяхното демографското развитие е намаление на населението (с 0,8% за 
2001-2004 г.), като този процес се задълбочава с намаляване на числеността на градските центрове. 
Изключение прави само Столичният агломерационен ареал с регистрирано нарастване на 
населението с 3,2%, дължащо се главно на механичен прираст на град София. Характерно за 
останалата територия на страната е, че населението й намалява с по-висок интензитет от този на 
агломерационните ареали и средния за страната. 

Таблица 3.  Динамика на населението 2001-2004 г. 

Видове територии Брой население Относителен дял от страната
 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Агломерационен ареал на 
Столицата 1270384 1285600 1299537 1311119 16.10% 16.39% 16.66% 16.89%

Агломерационен ареал на 
Големите градове 1971018 1962530 1953470 1948061 24.98% 25.01% 25.04% 25.10%

Агломерационен ареал на 
Средните градове 2121798 2099943 2066190 2058846 26.89% 26.77% 26.49% 26.53%

Агломерационни ареали - 
Общо 5363200 5348073 5319197 5318026 67.97% 68.16% 68.18% 68.52% 

Останала територия 2527895 2497768 2482076 2443023 32.03% 31.84% 31.82% 31.48%
Центрове на агломерационните 

ареали 4580221 4571251 4544102 4537402 58.04% 58.26% 58.25% 58.46%

Р България 7891095 7845841 7801273 7761049 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

 Източник: НСИ 

Гъстотата на населението в агломерационните ареали (142,4 д./ кв.км) е 2 пъти по-висока от 
средната за страната (69,9 д./ кв.км), най-висока в Столичния ареал (371,4 д./ кв.км) и постепенно 
намаляваща в другите ареали, но остава над средната за страната (за агломерационния ареал на 
Големите градове тя е 161,5 д./ кв.км, а за този на Средните градове – 94,7 д./кв.км). Останалата 
                                                
6 Данни на НСИ 
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Структура на населението по възрастови групи - 2004 г.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Останала територия

Агломерационен ареал на Средните градове

Агломерационен ареал на Големите градове

Агломерационен ареал на Столицата

Агломерационни ареали - общо

Р  България

0-14 г. 15-64 г. 65+

територия на страната се отличава със съществено по-ниска гъстота на населението (33,2 д./кв.км) – 
над 4 пъти по-малка от средната за агломерационните ареали и 2 пъти под средната за страната.  
Раждаемостта в агломерационните ареали (8,64 на 1000 души от населението) е близка до средната 
за страната (9,0‰ – 2004 г (8,68 ). Няма съществени различия в раждаемостта на населението в 
различните типове агломерационни ареали, както и с останалата територия. Коефициентът на 
раждаемост се движи в границите от много нисък – Габрово, Перник и Свищов (под 7) до висок - 
Кърджали (10,11) и Сливен (11,96). Варна и Бургас също с висока спрямо страната раждаемост– над 
9,50. Тенденциите в развитието на раждаемостта на населението на всички територии и страната като 
цяло след продължителен период на намаление през последните години показва задържане около 
едно сравнително ниско равнище (∼9‰). 
Общата смъртност на населението се различава значително за отделните територии на страната. 
При смъртност на населението 14,2‰ средно за страната, в агломерационните ареали тя е средно 
12,7‰ (в отделните ареали се движи между 9,8 и 17 ‰), а в останалата територия – 17,2‰. Със 
смъртност на населението под средната за страната се характеризират агломерационните ареали на 
Столицата и големите градове, а с близка до средната за страната – ареалите на средните градове. 
По-високата смъртност на населението в останалата територия в демографски аспект се дължи 
главно на влошената възрастова структура. Измененията в развитието на смъртността на населението 
са неблагоприятни за характера на неговото възпроизводство, като най-задълбочен е процесът в 
териториите извън агломерационните ареали. 
Естественият прираст на населението е отрицателен. Наблюдават се различия между стойностите 
на коефициента на естествения прираст както между агломерационните ареали, така и по отношение 
на останалата територия. В агломерационните ареали, независимо от различията, той е по-висок от 
средния за страната (-5,2‰ – 2004 г.). За останалата територия естественият прираст е –8,5‰ , 
формиран не само от ниската раждаемост, но преди всичко от високата смъртност на населението.  
Възрастовата структура на населението на агломерационните ареали се характеризира с висок дял 
на населението във възрастовата група 15-64 г., от която основно се формира работната сила (70,1% - 
3778,9 хил.д.) – над средната стойност за страната (69,0% - 2004 г.). Младите хора (до 15 г.) 
съставляват 13,4% (711,5 хил.д.) от об-
щото население, като най-нисък е тех-
ният дял в агломерационния ареал на 
Столицата – 12,2% (средно за страната 
делът на населението в тази възрастова 
група е 13,8%). Възрастните (на 65 и 
повече години) са 15,6% (827,6 хил.д.) от 
населението на агломерационните 
ареали, което е под-средната за стра-
ната стойност (17,1%). 
Фиг.10. Структура на населението по 
възраст 

Различията във възрастовата структура на населението по агломерационни ареали не са големи, по-
съществени са различията между агломерационните ареали и останалата територия. Те се изразяват 
в по-ниският дял на контингентите от 15 до 64 г. в останалата територия и значително по-високият дял 
на възрастното население в сравнение със средните стойности за агломерационните ареали и 
страната (виж фиг.11). Делът на контингентите в трудоспособна възраст във всички агломерационни 
ареали е над средното равнище за страната.  
Коефициентът на възрастова зависимост, показващ демографската натовареност средно за стра-
ната, е 44,9%, като в него по-висок дял има възрастното население. За периода 2001-2004 г. се очер-
тава нарастване на демографската натовареност на населението преди всичко с възрастни лица. Ди-
ференцирано по видове територии изпъква ниската демографска натовареност на населението в аг-
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ломерационния ареал на Столицата (38,4%). В останалите агломерационни ареали стойностите на 
показателя също са по-ниски от средното за страната. Най-висока е натовареността в останалата те-
ритория на страната, където на 100 души от населението в “независимите” възрасти се падат 54,8 в 
“зависимите възрасти”, от които 22,9 младежи и 31,9 – възрастни лица. Това съотношение средно за 
агломерационните ареали е 40,7, от които 18,8 младежи и 21,9 – възрастни лица. 
Етническите малцинствени групи от населението имат свои специфики на територията на страната 
и преди всичко лицата в неравностойно положение, принадлежащи към ромската етническа група. 
Поради неизградената или лошата инфраструктура в ромските квартали (обособени предимно в гра-
довете и характерни за Столицата, някои от големите и средните градове – Пловдив, Стара Загора, 
Сливен, Пазарджик, Видин, Монтана и др., както и в населени места от останалата територия на стра-
ната) нездравословния начин на живот, бедността и други рискови фактори, лицата от ромски произ-
ход са сред уязвимите малцинствени общности. В демографско отношение те се характеризират с 
висок дял на младите хора, по-ниска средна продължителност на живота, по-голям дял на хронично 
болните поради обстоятелството, че голяма част от тях не са здравно осигурени. Характерен проблем 
при тях е намалената работоспособност. Специфичен проблем е и по-ниското им образователно рав-
нище7. Равнището на безработицата при този етнос е много по-високо, а достъпът до социални услуги 
по-нисък. Бедността при лицата от ромски произход е няколко пъти по-висока в сравнение с тази при 
лицата от българския етнос, което оказва пряко влияние на здравословното им състояние и образова-
телно равнище.  

4.2 Човешки ресурси 

Различията в образователния ценз на населението на агломерационните ареали и останалата тери-
тория са значителни. Най-високо е образователното равнище на населението в агломерационния 
ареал на Столицата, където над 2/3 от населението е с високо образователно равнище (средно и по-
високо). Относителният дял на населението с висше образование (университет и колеж) през 2001 г. е 
близо два пъти по-висок от средния за страната. В агломерационните ареали на големите градове 
повече от половината от населението е с високо образователно равнище, а делът на висшистите – 
над средния за страната (табл. 4). В останалата територия образователното равнище на населението 
независимо че се повишава, остава по-ниско от средните показатели за страната. Поради наличието 
на по-възрастно население и по-висок дял на селско население, все още най-висок дял имат лицата с 
основно образование. 

Делът на неграмотните лица в обхвата на агломерационните ареали е под средния за страната (1,8%), 
като изключително нисък е делът на неграмотните в агломерационния ареал на Столицата (0,4%). В 
останалата територия неграмотните са 1,5 пъти повече от средната стойност за страната.  

Таблица 4.  Население на 7 и повече години по степен на образование – 2001 г. 

Видове територии Общо Висше Полувисше Средно Основно Начално и 
по-ниско 

Неграмот-
ни 

Непоказа-
но 

 Брой 
Агломерационен ареал на 
Столицата 1196498 259212 67450 529401 200253 130286 5233 4653 

Агломерационен ареал на 
Големите градове 1853745 209235 94164 775030 458539 284183 26626 5968 

Агломерационен ареал на 
Средните градове 2006035 164665 93216 797496 548975 360934 34049 6700 

Агломерационни ареали - 
Общо 5056278 633112 254840 2101927 1207767 775403 65908 17321 

Останала територия 2400937 83751 78831 724894 841676 597319 66980 7486 
Р България 7457215 716863 333671 2826821 2049443 1372722 132888 24807 

                                                
7 Данни на UNDP 
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Видове територии Общо Висше Полувисше Средно Основно Начално и 
по-ниско 

Неграмот-
ни 

Непоказа-
но 

 Структура (% от населението на 7 и повече години 
Агломерационен ареал на 
Столицата 100.0 20,40% 5,31% 41,67% 15,76% 10,26% 0,41% 5,30% 

Агломерационен ареал на 
Големите градове 100.0 10,62% 4,78% 39,32% 23,26% 14,42% 1,35% 5,91% 

Агломерационен ареал на 
Средните градове 100.0 7,76% 4,39% 37,59% 25,87% 17,01% 1,60% 5,86% 

Агломерационни ареали - 
Общо 100.0 11,80% 4,75% 39,19% 22,52% 14,46% 1,23% 5,75% 

Останала територия 100.0 3,31% 3,12% 28,68% 33,30% 23,63% 2,65% 6,47% 
Р България 100.0 9,08% 4,23% 35,82% 25,97% 17,40% 1,68% 5,98% 

Източник: НСИ, преброяване на населението 

4.3 Икономическа активност и конкурентоспособност 

Особено важен е приносът на промените в градските центрове върху конкурентноспособността, рас-
тежа и заетостта. По-надолу се проследява приносът на градските центрове и техните ареали към 
тези процеси. 

• Икономическо развитие и динамизъм 

Отчетените положителни темпове на икономически растеж от 1999 г. са резултат както на провежда-
ната макроикономическа политика, така и на възможностите на отделните териториални единици да 
оползотворят потенциала на своя териториален капитал. Данните показват, че основен носител на 
това развитие са градовете и преди всичко големите градове.  
Независимо от статистическите неточности, свързани с отрасловия принцип на отчитане на информа-
цията, могат да бъдат направени следните изводи: 
− Определените градски центрове и техните ареали имат решаващо значение за икономическите 

резултати8 на страната. В тях се произвежда 90% от нетния размер на приходите от продажби. 

Таблица 5.  Териториална структура на показателя нетен размер на приходи от продажби (%) 

Агломерационни ареали 1999 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г
Ареал на столичната агломерация 38,4% 41,4% 46,0% 48,1% 48,0%
Агломерационни ареали на  големите градове 32,4% 31,9% 28,1% 27,0% 26,5%
Агломерационни ареали на  средните  градове 17,7% 15,7% 15,6% 14,9% 14,8%
Градски центрове – ядра на ареалите  82,7% 83,9% 84,6% 85,0% 84,6%
Общо – агломерационни ареали 88,5% 89,0% 89,8% 90,0% 89,3%
Останала територия 11,5% 11,0% 10,2% 10,0% 10,7%

Р България 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Източник:НСИ 

− Вътре в отделните агломерационни ареали се наблюдават съществени различия в равнището и 
динамиката на икономическото развитие. Столичната агломерация е най-динамичният и високо-
развит район на страната. Метрополитенският район на София е с доминиращ принос в БВП, като 
през 2003 г. произвежда 30% от БВП на страната и над 40% от общия размер на нетните приходи 

                                                
8 Липсата на данни за показателя БВП по общини налага сравненията да се извършват на основата на други икономически 
показатели. 
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от продажби9. На второ място по темпове на развитие е ареалът на Варна, следва от този на 
Стара Загора. В Северозападния район за планиране единствено Враца отбелязва относително 
по-високи темпове на развитие. 

− Останалите градски центрове и ареали се характеризират с все още забавена динамика. Тази 
тенденция е характерна за по-голямата част от центровете с регионално значение, но подобни 
процеси в периода до 2003 г. се отбелязват и в такива градски центрове с национално значение 
като Пловдив, Плевен, Бургас, Ловеч и др. Едва в последните две години преобладаващата част 
от градските центрове с национално значение преодоляват забавеното развитие и се ориентират 
към по-висок растеж. Въпреки това в тях са налице редица дефицити и пазарни дефекти, което 
поражда необходимост от допълнителен външен импулс, за да повишат своята конкурентоспособ-
ност в национален и международен план.  

− Независимо че в ядрата на агломерационните ареали се съсредоточава основния производствен 
капитал, развиващите процеси на вътрешнорегионално сътрудничество между ядрата и зоните им 
на влияние динамизират цялата агломерационна територия. Тези процеси допринасят за известно 
намаляване на вътрешнорегионалните различия, доколкото се разширява територията - носител 
на по-висока икономическа активност и се създават условия за постъпателно нарастване на рас-
тежа чрез добре подбрани и концентрирани интервенции в тях.  

• Икономическа активност, заетост и безработица 

Ключов проблем за всички райони на България, в т.ч. и за градските райони, в процеса на тяхното 
доближаване до параметрите на 
развитие на ЕС, е равнището на 
икономическа активност, заетост и 
продуктивност. Независимо че 
стойностите на тези показатели в 
агломерационните ареали са значително 
по-добри, отколкото в останалата 
територия, и се отбелязват положителни 
тенденции в развитието на тези процеси, 
проблемът за по-ниската заетост и 
високата безработица продължава да 
стои в значителна част от ареалите на 
големите и средните градове и е силно 
проявен в останалата територия на 
страната.  

Фиг.11. Нетен размер на приходите от 
продажби на един жител – хил.лв. 
Фиг.12. Нетен размер на приходите от 
продажби на един нает – хил.лв. 

Икономически активните лица в 
градските агломерации съставляват 
69%10 от общата им численост в 
страната. За последните 5 г. се 

                                                
9 Картината по показателя нетен размер на приходите от продажби значително се изкривява от отрасловия принцип на 
представяне на статистическата информация, доколкото данните се отчитат в седалището на фирмата по регистрация. 
Една значителна част от големите фирми в страната са регистрирани в гр. София  
10 Данни на Агенцията по заетостта 
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наблюдава тенденция на слабо намаление на икономически активното население, която е характерна 
и за страната. Коефициентът на икономическа активност е (55,8%) е по-висок от средния за страната 
(49,2%), поради по-високата икономическа активност на населението в градските центрове. 

Заетостта на населението (представена чрез коефициента на заетост - 40,8% - 2001 г.) е по-висока 
от средната за страната (39,8%). Растежът на работните места през последните 3 години показва 
изпреварващо нарастване в ареалите на големите градове, следвани от ареалите на средните 
градове и останалата територия и най-ниско – в столичната агломерация.  

Структурата на заетостта се влияе силно от регионалното икономическо и социално развитие. 
От общия брой на наетите лица в агломерационните ареали 5,3% са в първичния сектор, 30,3% - във 
вторичния и 64,4% - в третичния сектор. През 2003 г. най-висок е делът на заетите в третичния сектор 
в столичната агломерация (70,2%), а в първичния сектор – в средните градове (10,3%).  

Сравненията показват определена зависимост между равнището на продуктивност (измерено чрез 
показателя нетен размер на приходите от продажби на един нает) и размера на градовете (графика 
12,13). Столичната агломерация е с най-висока производителност на вложения труд (около два пъти 
по-висока от тази в ареалите на големите градове и четири пъти  - от ареалите на средните градове). 
Независимо от статистическата грешка, произтичаща от отрасловия принцип на статистическа 
отчетност, може да бъде направен изводът, че столицата е с най-ефективно развиваща се икономика 
и че в останалите градски територии са необходими приоритетни интервенции за повишаване на 
производителността и конкурентоспособността на икономиката. Този проблем е тясно свързан с 
навлизането на икономиката на знанието и новите информационни и комуникационни технологии, а 
така също с качеството на човешкия капитал.  

Равнището на безработица в агломерационните ареали е два пъти по-ниско от това в останалата 
територия. Запазва се тенденцията на по-висока безработица в средните градове в сравнение с 
големите и най-ниско равнище – в столицата.  

Фиг.13. Равнище на безработица 

1 – Агломерационен ареал на Столицата 

 2 – Агломерационен ареал на Големите градове 

3 – Агломерационен ареал на Средните градове 

4- Агломерационни ареали – общо; 

5 – Останала територия 

6 – Р България 

Източник: Агенция по заетостта 

• Структура на икономиката и специфични сектори 

Икономическият потенциал и функционалната специализация на определените градски ареали е 
важна характеристика на полицентричността на териториалното развитие и тяхната значимост за 
националната територия. Характерно за тях е богатата секторна и продуктова палитра с 
преобладаване на продукцията на третичния сектор, което е свързано с тяхната функция за 
обслужване на населението не само в границите на определения ареал, но и на значително по-голяма 
територия, обикновено в рамките на областта и дори района за планиране и страната.  

Равнище на безработица 1999-2003 г.
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Като цяло през последните години в страната се наблюдава известен преход от доминиращите ниско 
и средно-ниско технологични подсектори към някои високо и средно-високи технологични дейности 
като производство на лекарства, агрохимикали, акумулатори, които отбелязват ръст на заетостта и 
продукцията. Тези тенденции се проявяват основно в агломерационните ареали.   

• Фирмена плътност и предприемачество 

Предприемаческата активност в България е почти два пъти по-ниска в сравнение с ЕС. През 
последните години се отбелязват две положителни тенденции: 
− броят на новосъздадените предприятия нараства, особено след 2002 г., което вероятно се дължи 

на продължаващата икономическа стабилност и същественото подобряване на кредитната 
дейност на финансовата система в България. Фирмената плътност в определените 
агломерационни ареали е над 1,5- 2 пъти по-висока от тази в останалата територия и е налице 
тенденция към нейното изпреварващо нарастване в ареалите на големите и средни градове;  

Фиг.14. Фирми на 1000 човека от населението 

 Източник: НСИ 

− все повече се увеличава делът на малките предприятия, същевременно делът на средните 
предприятия се стабилизира и в близко бъдеще се очаква да нарасне. Големите предприятия, 
повечето от които са приватизирани от чуждестранни инвеститори са под 2% от всички фирми.   

• Информационни и комуникационни технологии 

Като столица, София безспорно има най-добри показатели за развитието на телекомуникациите, 
като телефонната плътност за тази най-голяма агломерация е достигнала почти 50 тел п/100д, а 
степента на цифровизация-66%. 

За агломерационните ареали на големите градове с национално значение телефонната 
плътност, характеризираща досегашното традиционно изпреварващо развитие на телекомуникациите, 
е с около 15% по-висока от средната за страната, като най-високи са стойностите за Варна /45,8/ и 
Бургас /42,2/, а най-ниски - в Благоевград /34,7/ и Видин /31,9/, които са по-ниски от средната плътност 
за страната /35 тел. п/100д/. Степента на цифровизация, характеризираща модернизацията на 
мрежите в агломерационните ареали на големите градове, изпреварва значително средните темпове 
на развитие, като е около 35% по-висока от средната стойност за страната /35,2%/. Най-бързо се 
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модернизира мрежата в Пловдив, където степента на цифровизация е най-висока /63%/, следвана от  
Варна /58%/, Плевен /57%/, Бургас /48%/, Стара Загора /42%/, Русе /35,8%/.  

За агломерационните ареали на средните градове с регионално значение телефонната 
плътност се движи около средните стойности за страната, като традиционно по-висока е за Габрово 
/45/, Велико Търново /42/, Ловеч /40,5/. Стойностите за Смолян /38,5/ и Ямбол /35,5/ също са по-високи 
от средните за страната. В тази група агломерационни ареали най-ниски са стойностите за Перник 
/26,7/, Карлово /25,7/ и Петрич /24,9/, където телефонната плътност е около 30% по-ниска от средната 
за страната. В тази група най-висока е степента на цифровизация за агломерационния ареал на 
Перник /37,5/, но това се обяснява с ниската телефонна плътност. Само Монтана /37,5/ и Враца /36/ 
имат стойности по-високи от средните за страната, а за една трета от ареалите в тази група 
стойностите са два пъти по-ниски от средните за страната /Свищов -9%/.  (карта от фиг. 17) 

Таблица 6.  Профил на Интернет потреблението според местата за достъп (%) 
Тип населено място В къщи При приятели 

или роднини 
В училище или в 
университета 

На 
работното 
място 

Библиотеки, 
телецентрове, 
читалища 

Интернет 
кафенета, 
клубове и др. 

София 32,5 42,5 29,3 35,6 23,7 13,0 
Голям град 51,7 20,8 46,9 45,5 49,1 46,6 
Малък град 15,8 26,9 18,9 17,5 27,3 15,4 
Селски район, село   9,8  4,8 1,4   

Източник: Фондация за приложни изследвания и комуникации (ПИК) 

Изпреварващите темпове на модернизация в големите градове в сравнение със средните и още 
по-силно изразено – в сравнение с малките населени места, задълбочава териториалните 
диспропорции и използваемост на ИКТ. 

В този смисъл, завършването на модернизацията на преносните телекомуникационни мрежи и 
ускоряването на цифровизацията на местните мрежи, успоредно с разширяването на местната 
телекомуникационна мрежа в изостаналите и периферни райони, е определящо за подобряване на 
достъпа до ИКТ. 

За малките населени места, където прокарването на оптичен кабел е практически невъзможно или 
икономически неефективно, алтернативата са безжичните мрежи от вида “точка към много точки”, като 
технологията позволява да се осигури широколентов пренос на данни и предоставяне на услуги с 
качеството на оптичен кабел. 
Фиг.15. БТК – широколентов достъп 

От средата на 2004 г. БТК започна до предлага в 
областните центрове широколентов достъп до 
Интернет /АDSL услуги/ с голямо закъснение в 
сравнение с всички европейски държави. 
Постепенно се разширява и предлагането на 
“тройна услуга”- едновременна независима 
доставка на Интернет, телевизия и глас. 
Широколентовият достъп разширява своето 
покритие през 2005г и постепенно обхваща и 
други важни центрове на селищната мрежа. От 
второто ниво агломерационни ареали -на 
средните градове, такъв достъп все още няма в 
Петрич, Свищов и Карлово (фиг. 16). 
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Фиг.16. Степен на цифровизация и предлагане на ADSL връзка 
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Към началото на 2005 г. повечето бивши dialup абонати са се преориентирали към новите широко-
лентови услуги, като по експертни оценки разпределението на пазара на дребно (като се вземе под 
внимание съответното потребление по преобладаващ вид използван достъп) е приблизително 
следното:  
• Dialup и ISDN – 10 %;  
• ADSL – 10 %;  
• Кабелен Интернет – 30 %;  
• UTP-at-Home (LAN) – 50 %.  
Фиг.17. Регистрирани оператори в по-големите градове на страната 
 

Индексът е-България през 2005г запазва 
темпа на растеж от 2004г в размер на 
18,8% -двойно по-висок в сравнение с 
2002 и 2003г, като нарастването се дължи 
преди всичко на чувствителното подобря-
ване в икономическата достъпност на но-
вите технологии, широкото навлизане на 
средствата за електронни разплащания и 
повишеното търсене на труд с висока 
интензивност на ползване на ИКТ. Тези 
фактори доведоха до значително увелича-
ване на разпространението на компютрите 
в домакинствата и използване на Интер-

нет от бизнеса и населението11. 
Необходимо е да се разшири достъпът и използването на мрежите и услугите на ИКТ, предвид нарас-
тващата роля на информацията, особено в по-малките градове и селата, където обществените 
места за информационен достъп са единствено възможни за много от потребителите и почти не са 
изградени. Осигуряването на условия за проникване на ИКТ извън големите градове ще създаде въз-
можности за разширен достъп до услуги на населението и бизнеса от хинтерландите и за връзка с по-
широки национални и международни информационни източници. Изграждането на обществено-ин-
формационни системи и обезпечаването  на on-line услуги за целия обществен сектор е необхо-
дима крачка към информационното общество. 

• Знания и иновации 

Значението на определените градски ареали за развитието на знанието и иновациите се определя от 
концентрацията на образователна и научно-техническа инфраструктура. В тях са съсредоточени:  

− 55% от училищата и 71% от учениците в страната. Ареалът на обслужване на една значителна 
част от средните училища надхвърля определените агломерационни ареали и има регионално и 
дори национално значение; 

− всички институционално акредитирани висши училища (41 университети и специализираните 
институти и 43 колежа), разположени в 12 града, с изключение на колежа в Ботевград. Броят на 
завършилите висше образование в техническите и точните науки остава висок, което е положите-
лен знак за развитието на иновационния потенциал на страната;  

− преобладаващата част от изследователските центрове в страната.  

                                                
11 Източник: Фондация ПИК 
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Състоянието на образователната инфраструктура в една значителна част от учебните заведения се 
характеризира с остаряла база и дори липсващи специализирани помещения и оборудване, необхо-
дими за съвременен учебен процес. Едва през 2004-2005 г. правителството инвестира сериозни суми 
в компютърната и мрежова инфраструктура на училищата, с което допринесе за около 20% от ръста 
на индекса е-България през 2005 г.12 
Структура на НИРД организации по данни на НСИ за 2002 г. показва, че 44% от тях са в държавния 
сектор, 27,6% в сектора на висшето образование, 26.5% в сектора на предприятията и 1.9% са предс-
тавители на неправителствени организации. На практика в България НИРД (70% от заетостта) се съз-
дава в публичния сектор, за разлика от повечето страни в ЕС-15, което е признак за слабото вътрешно 
търсене на НИРД от предприятията, организационната нереформираност и ниската пазарна ефектив-
ност на този сектор в България. В допълнение на (и до известна степен във връзка) с проблема за 
структурата на изпълнение и финансиране на НИРД в България е остарялата материална база, която 
в голямата се част е декапитализирана или е на равнището, което не позволява реалното осъществя-
ване на съвременна научноизследователска и развойна дейност. В структурата на вложените пуб-
лични разходи 75% са изразходвани за текущи разходи, разходите за ново оборудване са едва 4% от 
всички разходи за НИРД13.  
Преобладаващата част от иновативните предприятия в България (които са приблизително една чет-
върт в сравнение с ЕС) са съсредоточени в разглежданите градски центрове. Една от причините за 
това е концентрацията на предприятия на чуждестранни инвеститори в тях. Като цяло обаче, по мне-
ние на бизнеса, една значителна част от чуждестранните инвестиции в страната не са носители на нов 
научно-технически прогрес14. 

• индустриални места за бизнеса 
Обслужването на инвестиционна активност и бизнеса в страната навлиза в нов етап, който поставя 
нови изисквания пред изградените досега производствени зони и налага необходимостта от преуст-
ройство на съществуващите и изграждане на нови производствени терени, съоръжени по модерен 
начин и подходящи за локализация на нови конкурентни производства. Това се осъзнава от местните 
власти и общините с центрове големи и средни градове като София, Пловдив, Варна, Стара Загора, 
Добрич, Шумен, Сливен и др. вече стартираха разработването на нови устройствени планове. Тази 
необходимост стои и пред останалите общини, където този процес все още не е започнал поради 
липса на средства.  
Характеристиката на сега съществуващите производствени зони е неблагоприятна за една преобла-
даваща част от тях: 
− производствените територии в градовете заемат огромни площи, често по-големи от жилищните 

територии, разположени върху плодородна земя. Броят на производствените зони в градовете е 2-
3, с изключение на София, където са 12. Територията на производствените терени в баланса на 
територията на градовете заема между 10-30% (Варна – около 10%, София – 14%, Пловдив –
15,8% , Стара Загора – 28% и т.н.);  

− протеклите в национален план в периода след 1990 г. процеси на преструктуриране на собстве-
ността, приватизация и ликвидация на държавните предприятия доведоха до неясния статут на 
зоните и ги оставя без стопанин, поради което част от инфраструктурата е разграбена, друга – 
разрушена, трета, останала без поддръжка – амортизирана. Сградите на фалиралите предприятия 
са амортизирани и непривлекателни, трудно могат да се модернизират и използват15; 

– наличието на неуплътнени терени с възможност за нови стопански инициативи (в т.ч. върху 
                                                
12 Е-България 2005. Фондация за приложни изследвания и комуникации, 2005 
13 Иновации.бг. Фондация за приложни изследвания и комуникации, 2005 
14 България 2010.Икономически предизвикателства. Доклад за президента на Република България, 2005. 
15 Предварително определяне на приоритетите и мерките на национална оперативна програма "регионално развитие",  
Институт за публично-частно партньорство, 2005 
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реституирана или общинска земя) са силно ограничени – 5-10% . Това очертава в бъдеще 
разполагане на нови производства с подобрени технологии навън на “зелена поляна.” Подобна 
необходимост се потвърждава и от инвеститорския интерес, което наложи една голяма част от 
общините да преотреждат нови производствени терени, но това се извършва до голяма степен 
хаотично, без наличието на нови устройствени планове;  

– както за съществуващите производствени терени, така и за новоотредените терени остро стои 
въпросът за тяхното инфраструктурно съоръжаване (пътни и железопътни връзки; енергоснабдя-
ване – ток, газ; водопровод, канализация; комуникации – телефон и пр.). Много често общините не 
разполагат с необходимите средства за изграждане на вътрешната и свързваща зоната инфраст-
руктура, което води до невъзможност за привличане на нови инвеститори и за разширение на 
производството на съществуващите фирми в тях. За тази цел е подходящо инвестициите в зоните 
и съответно съфинансирането на този етап да се сподели между държавния и общинския бюджет. 

4.4 Здравеопазване  

Ресурсите на здравеопазването са свързани със здравната мрежа (здравните и лечебните заведения, 
легловия им фонд) и медицинския персонал, обслужващ населението не само на териториалната 
единица, в която са разположени, но други в зависимост от статута на заведението. Преобладаващата 
част от здравните ресурси са разположени в столицата, големите и средните градове, като различията 
в осигуреността, достъпността и качеството на медицинските услуги съществено се различават между 
големите и малки градове и техния хиндерланди.  

В агломерационните ареали са изградени и функционират 188 болнични заведения или 2/3 от 
болничните заведения в страната. Легловият фонд обхваща 35854 легла – 73% от общия брой на 
леглата на здравната мрежа в страната. Многопрофилните болници са 65 бр. (близо половината от 
този вид болници в страната). Леглата в тях представляват 72% от легловия фонд на 
многопрофилните болници за активно лечение. Другата голяма група болнични заведения – 
специализираните клиники обхващат 68% от общия им брой за страната и 69% от легловия фонд. 
Почти всички диспансери 45 бр. (от общо 49 в страната) са в столицата, големите и средните градове.  

В лечебните и здравните заведения  в определените ареали лекарите са 22305 (79% от общия им 
брой в страната), а стоматолозите – 5260 (81% от стоматолозите в страната). По осигуреност на 
населението с лекари и стоматолози териториите на агломерационните ареали са с по-благоприятни 
услови - населението на 1 лекар е 238 (средно за страната - 276), а на 1 стоматолог – 1011 (средно за 
страната – 1199). В останалата територия мрежата от здравни и лечебни заведения е ситуирана 
предимно в центровете на общините, като осигуреността с лекари и стоматолози (420 души на 1 лекар 
и 2010 д. на 1 стоматолог) е много по-ниска от средната и тази в по-големите градове. Осигуреността 
на  населението с първична медицинска помощ също е по-ниска (1559 души на 1 общопрактикуващ 
лекар) в сравнение със средната за страната (1450). 

Като цяло здравния фонд в преобладаващата част е амортизиран и недостатъчен както в 
агломерационните ареали, така и в останалата територия, което налага необходимостта от 
интервенции за модернизация и съвременно оборудване на здравните центрове и клиники и 
подобряване на тяхната достъпност.  

4.5 Физическа среда и благоустройство, култура и културно-историческо наследство 

Незадоволителното състояние на физическата среда и благоустройството в градовете в редица 
случаи е ограничител за тяхното развитие.  
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Тъй като разрастването на градовете обикновено винаги е свързано с нуждата от допълнителни 
източници (вода, енергия, терени за градоустройство и др. ), това ограбва външната за тях околна 
среда и води все повече и повече до възникването на напрежения (замърсяване, отпадъци, 
разрушаване на покритите пространства, нарушени земи от промишлена експлоатация и др.) в същата 
тази външна околна среда и най-вече тази, в непосредствена близост.  
Състоянието на мрежите на техническата инфраструктура и благоустройството не удовлетворява 
адекватно градските нужди и затруднява функционирането на градовете. Стари, износени и 
недоизградени са мрежите за водоснабдяване и канализация.  Амортизирана е физическата среда и 
сградният фонд. Благоустройството (улични настилки, пешеходни площи, озеленяване, градски 
центрове и градски дизайн) са една от най-слабите страни на населените места в страната. Много 
сериозни усилия в тази област са от първостепенна необходимост за българските градове. 
Около големите градове се развиват агломерационни зони, но масовото строителство е слабо 
контролирано: макар да са построени големи жилищни комплекси, тези зони не са интегрирани в 
структурите на традиционните общности и това все още важи и днес.  
Жилищните комплекси в градовете са недоизградени и неблагоустроени, панелните сгради не 
удовлетворяват нормалните изисквани за жилищен комфорт и енергийна ефективност. В някои малки 
градове панелните сгради (комплекси) нарушават градската структура и традиционния градски образ. 
В бъдеще ще предстои продължителен процес на преструктуриране и модернизация на комплексите и 
на рехабилитация на панелните сгради,  което изисква своевременно и внимателно насочване на 
политиките, за да се съхрани достатъчно публично пространство за обществени функции и 
озеленяване.  

Градовете трябва да посрещнат новите предизвикателства след продажбата на държавните жилища 
на тези, които са ги обитавали. По-голямата част от обитателите на тези жилища не са в състояние да 
издържат на разходите, необходими за поддръжка и ремонт, в резултат на което се засилват 
деградацията на кварталите, упадъка и социалната сегрегация. За да се избегнат такива препятствия 
трябва да се прилагат съответни инструменти и развиват приемливи финансови решения, предмет на 
специална политика в тази област. 
Състоянието на изградените зелени системи в градовете с малки изключения е незадоволително. 
Обществените озеленени площи са недостатъчни и са силно занемарени и подложени на сериозна 
агресия. Очевидна е необходимостта от разширяването на зелените площи в градовете и край 
градовете. В противовес на необходимостта сме свидетели на унищожаване и застрояване на 
съществуващи озеленени площи в градовете ни. 
В малките градове и селски райони физическата среда не е претърпяла големи увреждания, но 
благоустройствените системи са ограничено развити. Уличната мрежа се поддържа трудно, особено в 
селата; канализационните системи обхващат само по-големите селища; прилагането на 
енергоспестяващо улично осветление все още не е масова практика. 
Не е добро състоянието на обществените сгради за култура, образование, здравеопазване особено в 
селата, незавършеното строителство предимно на културни обекти в градовете е голям проблем за 
общините. Все още не е намерен механизъм и интерес от тяхното завършване. Трябва да бъдат 
намерени възможности за доизграждане на обектите на незавършеното строителство с общинска 
собственост съобразно нуждите на градовете в момента.  

Не са достатъчни грижите за културно-историческото наследство и за паметниците на културата в 
населените места. Тяхното ново социализиране предстои и може да изиграе решаваща роля за 
превръщането им от обект на опазване в инструмент за градското развитие. Тази обществена 
необходимост не е осъзната категорично и сме свидетели на неприемливо, а понякога и престъпно 
отношение и разрушаване на паметниците с цел реализиране на други инвестиционни инициативи и 
бизнес интереси. 
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4.6 Транспортна инфраструктура с регионално значение и достъпност 

Нарастващата тенденция към поляризация в полза на големите градски центрове, които са 
привлекателни за чуждестранните инвестиции и на по-малък брой средноголеми градове, добре 
разположени в близост до комуникационните оси, засилва ролята на транспортната инфраструктура с 
регионално значение. Влиянието на всеки от градовете - центрове върху агломерационните ареали и 
бъдещото им развитие до голяма степен се определя от изградеността на регионалната пътна мрежа 
и възможностите за достъп до съсредоточените в тях услуги. 
Столицата и големите градове с национално значение са и утвърдени транспортни центрове, 
като се обслужват от транспортна инфраструктура от най-висок клас /автомагистрали и/или 
първокласни пътища/ и добре развита преразпределяща регионална пътна мрежа, в  резултат на 
което  агломерационните им ареали имат добра достъпност. Предвид средното превозно разстояние с 
автобусен транспорт от 30 км, достъпност до града-център в рамките на 30 мин е възможна за 
преобладаващата част от населението. 
Средните градове с регионално значение с малки изключения /Добрич, Смолян, Свищов/ също се 
обслужват с първокласна пътна мрежа, но преразпределящата регионална пътна мрежа не навсякъде 
е добре развита /особено в планинските и гранични територии/, така че достъпността до някои от тях е 
затруднена. До половината от тези центрове достъпност в рамките на 30 мин. е възможна за  над 50% 
от населението на агломерационните им ареали. До останалите регионални центрове тази 
възможност е реализуема за 40-50% от населението. Най-затруднено е придвижването до 
обслужващите центрове в агломерационните ареали Смолян и Благоевград, където под една четвърт 
от населението /за София-окръг-под 10%/ има достъп в рамките на 30 мин. Повече от 2 часа са 
необходими за придвижване до регионалния център на половината от населението в област Смолян, 
а в областите Кърджали и Благоевград това е проблем за една трета от населението. Всъщност това 
са областите с най-големи проблеми с транспортната достъпност предвид планинския характер на 
територията и традиционното изоставане в изграждането  на регионалната пътна мрежа.  
Състоянието на регионалната пътна мрежа също влияе ограничаващо на връзките град-село. Една 
част от пътищата нямат асфалтово покритие /2% в южните части на областите Ямбол и Бургас/; около 
1,5% от пътната мрежа в Северозападна България е  с трошено-каменна настилка; достъпът до 
западните части на областите София, Перник и Кюстендил също е  затруднен. 
Местната пътна мрежа допълва липсващите връзки, но изграждането и поддържането й страдат от 
хроничен финансов недостиг, проблем за всяка община, независимо дали нейния център е голям или 
малък град. 

Политиката за регионално развитие трябва да подкрепи реконструкцията и модернизацията на 
пътната мрежа от ІІ и ІІІ клас за подобряване на транспортния достъп на регионално ниво до главните 
транспортни коридори, както и достъпа на икономическата активност до периферните и изостаналите 
райони, като се  насочи както към: 

− пътища, осигуряващи достъп до европейските транспортни коридори на отдалечени от тях 
територии с потенциал за развитие и/или проявен инвеститорски интерес 

− пътища, осигуряващи вътрешнорегионални връзки в районите за планиране, даващи възможност 
за развитие на специфичния им икономически потенциал 

− пътища, подобряващи свързаността между и към градовете-центрове с регионално значение. 
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Фиг.18. Транспортна достъпност 
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4.7 Градски транспорт и транспортни услуги за хинтерланда 

Сегментът на градските и крайградски пътнически превози не може да бъде точно оценен, както 
поради нарастващото използване на лични автомобили, така и поради масовото навлизане на 
микробусния транспорт в почти всички по-големи градове на страната. Търсенето на услугите на 
автобусния, тролейбусния, трамвайния и метро-транспорта (последните два са налични само в 
София) постепенно нараства до 1999 г. (1.23 млн. пътувания), но оттогава бележи спад (816 хил. през 
2003 г.)16. 
Данните за интензивността на движението по републиканската пътна мрежа не говорят за съществен 
ръст на трафика с леки автомобили по откритите пътища, т.е. междуградски пътувания. В същото 
време, има значителен ръст на трафика по обходните, околовръстните и крайградските пътища на 
населените места, което е показател за засиленото използване на личните леки автомобили за 
градски и крайградски пътувания. Така нараства конфликтът с транзитния автомобилен трафик, 
минаващ през голям брой населени места поради недостатъчната изграденост на обходни пътища, 
което налага бързи мерки за решаване на този засилващ се проблем.  
Преобладаващата част от пътуванията с обществен транспорт се генерират и погасяват от големите 
селищни агломерации  София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Сред най-
натоварените пътнически гари са: София – с около 14.5% от продадените билети, Пловдив – с 8.9%, 
Варна – с 4.4%, Плевен – с 2.1%, Мездра – с 1.9% и Бургас – с 1.9%.17  
Като цяло, услугата на железницата не отговаря на изискванията на клиентите най-вече от гледна 
точка на честота и времепътуване, като подвижният състав е в лошо техническо и хигиенно състояние. 
Качеството на предлаганата от автобусния транспорт услуга също не е добро. Проблемни за автобус-
ния транспорт остават преди всичко безопасността на пътуванията и в по-малка степен липсата на 
твърд час на пристигане, и липса на комплексна услуга (автобус – автобус или автобус – влак).  
Една сравнително нова услуга е тази с микробуси (предимно собственост на частни превозвачи), която 
през последните години се налага и разраства. След успешна реализация като вътрешно-градски пре-
вози, микробусите навлизат и в крайградските зони. Превозите с микробуси, въпреки по-високите цени, 
осигуряват на пътниците регулярни връзки, спирки по желание, бързина на предвижването и разширен 
достъп до съответното населено място. За доброто позициониране на тази услуга на пазара допри-
нася и железопътният транспорт, който намалява предлагането в крайградските зони и поради лошото 
състояние на инфраструктурата увеличава времепътуванията.  
Продължаващият процес на урбанизация вероятно ще доведе до ръст на градските пътувания в по-
големите селищни агломерации и сериозни проблеми в урбанизираните територии, като: нарастване 
ползването на леки автомобили, намаляване търсенето на градски и крайградски обществен транс-
порт, снижаване стандарта на предлаганите пътнически пътувания, повишаване необходимостта от 
държавни/общински субсидии, задръствания и вредни екологични въздействия. 

Развитието на устойчиви системи за градски транспорт, щадящи околната среда, е от изключителна 
важност. Това налага големите градове да увеличават броя на превозените пътници с тролейбусен, 
трамваен транспорт и метро с 30 % до 2013 г., както и разработване на програми за изграждане на 
велосипедни алеи, места за паркиране на велосипеди и др. Това е възможно само, ако обществения 
транспорт и интермодалните системи са добре развити, ефективни и привлекателни. Наблягайки на 
предимствата на системите за обществен транспорт може да се постигне географска и социална ин-
теграция между районите на градовете; равнопоставен достъп до пазара на работна сила и социални 
услуги.  

Организирането на градските системи и функции, вкл. изпълняващите важни функции в селските ра-
йони малки и средноголеми градски центрове, трябва да бъде планирано така, че да подпомага ба-
                                                
16 Източник: НСИ 
17 Източник: “БДЖ” ЕАД 
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лансирано социално-икономическо развитие на териториите. В тази връзка особено внимание трябва 
да бъде отделено на териториалното разпределение и развитие на обществените и частни услуги, на 
културните и образователни обекти, на здравеопазването и особено на транспорта и на логистиката. 
Улесняването на  достъпа на селските райони до градските функции ще стимулира нови отношения 
град-село, като подобряването на връзката град-село насърчава стремежа към развитие, породен от 
градските функции.    
Съвременното развитие на градския транспорт и транспортните услуги за хинтерланда изисква набе-
лязване на нови цели: възстановяване на баланса между видовете транспорт и развитие на интермо-
далния транспорт, справяне със задръстванията, поставяне на безопасността и качеството на услу-
гите в основата на транспортната политика, като в същото време се запазва правото на мобилност и 
се интензифицират връзките град-село. Едно от главните предизвикателства е дефинирането на общи 
справедливи принципи при определянето на инфраструктурните такси за различните видове транс-
порт. Тази нова рамка за инфраструктурни такси трябва едновременно да насърчи използването на 
по-малко замърсяващите околната среда видове транспорт и по-слабо натоварените мрежи, както и 
да проправи път за нови видове финансиране на инфраструктурата.  

4.8 Околна Среда 

Въздух  

Наблюдаваното след 1991 г. общо намаление на емисиите на отделни замърсители е преди всичко в 
резултат от ограничаването на производствените дейности. Запазва се тенденцията към понижаване 
на годишните концентрации на оловни аерозоли в агломерационните градски ареали и на останалата 
територията на страната поради преустановяването на използването на оловни бензини и въведената 
системата за контрол на качеството на използваните горива. Превишаване на нормите на азотния 
диоксид за 2003г. е регистрирано в основните градски ядра на трите най-големи агломерации - София, 
Пловдив и Варна, докато за останалите части на страната нивата остават сравнително постоянни. 
Продължава тенденцията към понижаване на нивата на замърсяване със серен диоксид, но с по-ниски 
темпове спрямо предходните години-например в Пловдив често се регистрират максималните еднок-
ратни концентрации.  
Съществуването или липсата на замърсяващи производства влияе най-силно на състоянието на окол-
ната среда. И през 2003 г. СМЕК “Марица-Изток” в ареала на Стара Загора, има най-голям принос в 
замърсяване на въздуха. В този район са емитирани около 69% от общо отделените серни окиси, 24% 
от азотните окиси, 41% от въглеродния двуокис. Проблемни, с високи количества на емитираните 
вредни вещества, остават агломерациите, в които са разположени химически и медодобивни предпри-
ятия - София-Кремиковци (въглероден окис, въглероден двуокис, азотни окиси); Димитровград (амо-
няк); агломерационен ареал Варна в територията с натрупване на екологични проблеми Девня (азотни 
окиси, двуазотен окис и амоняк), Бургас (неметанови летливи органични съединения), Перник, Русе, 
Свищов. В тези случаи е от значение не големината на агломерацията, а концентрацията на замърся-
ващи производства. 

Праховите частици продължават да са най-проблемния замърсител, като тенденцията е към запаз-
ване на високите нива на замърсяване на територията на цялата страна. Основни фактори за лошите 
показатели в това отношение са широкото използване на твърди горива (дърва и въглища) за битово 
отопление,  амортизирания автомобилен парк, както и мръсните и запрашени улици в населените 
места. Резултатите от измерванията през последните години доказват необходимостта от разработ-
ване на общински програми за управление на качеството на атмосферния въздух в три допълнителни 
града от третия тип агломерации - Шумен, Смолян и Благоевград, извън определените 35 райони за 
оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. 
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Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдяването и канализацията имат изключително важно значение не само за благоустроява-
нето, но и за цялостното икономическо и социално развитие на населените места. Дефицитите в ВиК 
сектора се отразяват не само върху качеството на живота, но и върху икономическата атрактивност и 
конкурентноспособността на градовете и районите. Процесите на развитие на водоснабдяването и ка-
нализацията изостават от развитието на този сектор в другите европейски страни.  
Водоснабдяване и пречистване на питейните води18  
В по-голямата част от населените места в страната има изградени централни водоснабдителни сис-
теми. Делът на населението, свързано с общественото водоснабдяване, в сравнение с други евро-
пейски страни, е висок - средно за страната 98,8%. Няма големи различия във водоснабдяването на 
ареалите на столицата, големите и средните градове. В агломерационния ареал на столицата  са 
водоснабдени 99,8% от населението, в агломерационните ареали на големите градове (центрове с 
национално значение за терито-
рията на районите) – 99,9%, и на 
средните градове –центрове с 
регионално значение за терито-
рията на областите) – 99,0%. 
Изключение правят агломераци-
онните ареали на Кърджали-
92,5%, Разград-93,9% и Смолян-
95,7%. Не е голяма и разликата 
между идентифицираните аг-
ломерационни ареали и оста-
налата територия на страната – 
99,6% срещу 97,3%.  

Фиг.19. Обществено 
водоснабдяване 

Потребената питейна вода от населението, свързано с общественото водоснабдяване, общо за 
страната е 95,3 л/ч/ден, или 743231402 л/ден. За агломерационния ареал на столицата потребеното 
количество вода е най-голямо – 141,9 л/ч/ден (184392098 л/ден), за ареалите на големите градове 
количеството е 95,4 л/ч/ден (186284342 л/ден), за средните градове – 77,9 л/ч/ден (160936895 л/ден). 
Общо за всички агломерационни ареали потребената вода е 99,9 л/ч/ден (531613335 л/ден), а за 
останалата част от страната – 85,3 л/ч/ден (211618067 л/ден). 
Позитивен факт е общото намаление на населението със затруднения при питейното водоподаване 
(сезонно и целогодишно) - от 21,0% през 2001 г. на 10,3% от водоснабденото население през 2003г. 
Най-нисък е този дял в агломерационния ареал на столицата – 0,8% от населението, следват 
ареалите на големите градове – 8,8%, и на средните градове – 15,5%. Общо за всички 
идентифицирани агломерационни ареали 9,5% от населението изпитва режим на водоподаване, а в 
останалата територия на страната – 12,3% от населението. Голяма част от населението в 
агломерационните ареали на Перник-91,1%, Добрич-78,9%, Ловеч-77,5% Стара Загора-75,6% са на 
режимно водоснабдяване.  
Макар и малко на брой, все още има неводоснабдени или частично водоснабдени населени места. 
Повечето от тях са разположени в планински и предпланински местности и са с малък брой жители. 

Въпреки високата степен на изграденост на водоснабдителните системи в населените места, по-
голямата част от тях - над 88% са изградени от азбестоциментови и стоманени  тръби в периода 1960-

                                                
18 Източници: НСИ, Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Р България. 
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1980 г. Това прави тези системи морално и физически амортизирани, с висока аварийност, ниска 
ефективност при експлоатацията им и високи загуби. 
Подобряване на качеството на водите до изискванията за питейни цели се осъществява  чрез 
изградените 42 бр. пречиствателни станции за питейни води. За разлика от високия дял на 
водоснабденото население, делът на обслужваното население от пречиствателни станции за 
питейни води (ПСПВ)  средно за страната е нисък – 42,9% от населението. Над два пъти е по-висок 
делът в агломерационния ареал на столицата – 93,2%. В агломерационните ареали на големите 
градове обслужено от ПСПВ е 53,0% от населението, а в ареалите на средните градове - 37,4% (под 
средния дял за страната). Средно за всички идентифицирани агломерационни ареали (където са 
изградени по-голямата част от ПСПВ) 56,8% от населението е обслужвано от ПСПВ. Делът на 
обслужваното население в останалата територия на страната е само 13,2%.  

Таблица 7.  Водоснабдяване и пречистване на питейните води 
Видове територии Количество Структура (%) 

Потребена вода от населението, свързано с общественото водоснабдяване (л/ден) 
Агломерационен ареал на Столицата 184392098 24,8 
Агломерационни ареали на големите градове 186284342 25,0 
Агломерационни ареали на средните градове 160936895 21,7 
Общо за идентифицираните агломерационни ареали 531613335 71,5 
Останалата част от страната 211618067 28,5 
Общо за Р България 743231402 100,0 

Потребена вода от населението, свързано с общественото водоснабдяване (л/ч/ден) 
Агломерационен ареал на Столицата 141,9  
Агломерационни ареали на големите градове 95,4  
Агломерационни ареали на средните градове 77,9  
Общо за идентифицираните агломерационни ареали 99,9  
Останалата част от страната 85,3  
Общо за Р България 95,3  

Население, свързано с общественото водоснабдяване (бр.) 
Агломерационен ареал на Столицата 1297376 99,8 
Агломерационни ареали на големите градове 1951992 99,9 
Агломерационни ареали на средните градове 2046290 99,0 
Общо за идентифицираните агломерационни ареали 5295658 99,6 
Останалата част от страната 2415482 97,3 
Общо за Р България 7711140 98,8 
Население със затруднено водоподаване /режим/(бр.) 
Агломерационен ареал на Столицата 9997 0,8 
Агломерационни ареали на големите градове 172804 8,8 
Агломерационни ареали на средните градове 320043 15,5 
Общо за идентифицираните агломерационни ареали 502844 9,5 
Останалата част от страната 304198 12,3 
Общо за Р България 807041 10,3 

Обслужвано от ПСПВ население (бр.) 
Агломерационен ареал на Столицата 1211583 93,2 
Агломерационни ареали на големите градове 1035601 53,0 
Агломерационни ареали на средните градове 773430 37,4 
Общо за идентифицираните агломерационни ареали 3020614 56,8 
Останалата част от страната 328166 13,2 
Общо за Р България 3348780 42,9 

Източник: НСИ 
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Канализация и пречистване на отпадните води19 
По степен на изграденост на канализационната мрежа в населените места и пречиствателни станции 
за отпадни води (ПСОВ) има значително изоставане спрямо развитието на водоснабдителните 
системи. Броят на обхванатото с канализационна мрежа население е 5395420 жители. 
Експлоатационното състояние на изградените канализационни системи не е добро. Над 20% от 
изградените канализационни мрежи са физически и морално амортизирани, и се нуждаят от 
реконструкция, а в някои случаи от цялостна подмяна поради невъзможност да се провеждат 
отпадните води на всички потребители. 
Делът на населението, свързано с обществената канализационна система, е по-нисък в сравнение 
с делът на водоснабденото население – средно за страната е 69,2%. Отново най-висок е този дял за 
агломерационния ареал на столицата – 94,3%, в обхвата на агломерационните ареали на големите 
градове е 80,5%, и на средните градове – 72,9%. Общо за всички идентифицирани агломерационни 

ареали с обществената канализа-
ционна система е свързано 80,9% 
от населението, а за останалите 
части на страната – 44,0%.   
Общо в страната през 2003 г. са 
изградени и действат 56 ГПСОВ. От 
тях 2 бр. са в агломерационния 
ареал на столицата, 18 бр. в обх-
вата на агломерационните ареали 
на големите градове и 16 бр. на 
средните градове. В останалата 
част на страната функционират 20 
ГПСОВ. 
Фиг.20. Канализационни мрежи 

Най-голям брой пречиствателни 
станции са изградени в Черноморския регион - област Варна - 16 бр. и област Бургас- 11 бр. В области 
като Благоевград, Видин, Кърджали, Ловеч, Русе, Силистра, Пазарджик, Търговище, Хасково и Ямбол 
няма изградени пречиствателни станции за отпадни води. 
 
Таблица 8.  Канализация и пречистване на отпадните води   

Видове територии Количество Структура % 
Население, свързано с обществената канализация (бр.) 

Агломерационен ареал на Столицата 1225307 94,3 
Агломерационни ареали на големите градове 1571713 80,5 
Агломерационни ареали на средните градове 1506947 72,9 
Общо за идентифицираните агломерационни ареали 4303967 80,9 
Останалата част от страната 1091453 44,0 
Общо за Р България 5395420 69,2 
Обслужвано от ГПСОВ население (бр.) 
в т.ч. с биологично третиране 
Агломерационен ареал на Столицата 1131485 (1131485) 87,1 (87,1) 
Агломерационни ареали на големите градове 1040839 (1026887) 53,3 (52,6) 
Агломерационни ареали на средните градове 751328 (664128) 36,4 (32,1) 
Общо за идентифицираните агломерационни ареали 2923652 (2822500) 55,0 (53,1) 
Останалата част от страната 185657 (126753) 7,5 (5,1) 
Общо за Р България  3109309 (2949253) 39,9 (37,8) 

                                                
19 Източници: НСИ, Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Р България. 
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Видове територии Количество Структура % 
Действащи ГПСОВ  (бр.) 

Агломерационен ареал на Столицата 2  
Агломерационни ареали на големите градове 18  
Агломерационни ареали на средните градове 16  
Общо за идентифицираните агломерационни  ареали 36  
Останалата част от страната 20  
Общо за Р България 56  

Източник: НСИ 

Нисък е относителният дял на обслужваното население от градски пречиствателни станции за 
отпадни води (ГПСОВ). Средно за страната делът е 39,9%, за агломерационния ареал на столицата – 
87,1%, за агломерационните ареали на големите градове – 53,3%, и за средните градове – 36,4%. 
Общо за всички агломерационни ареали 55,0% от населението е обхванато от обслужване от ГПСОВ, 
при 7,5% за останалата част от страната. Част от ГПСОВ  нямат биологично стъпало на пречистване, 
съответно и делът на обслужваното население от ГПСОВ с биологично третиране е по-нисък. Делът 
на третираните чрез СПСОВ отпадни води е нараснал от 63% през 1999 г. до 78,5% през 2003 г. За-
пазва се обаче ниската ефективност на СПСОВ, които към 2003 г. работят с около 56% от проектния 
си капацитет. Основната причина за това са незавършени/неизградени  канализационни мрежи в 
селищата.  
В населените места, в които не са изградени канализационни системи и ПСОВ битово-фекалните води 
от населението се заустват в септични ями. Непречистените води се заустват в реките и доловете, 
което води до замърсяване на повърхностните и подземни води и оказва сериозно негативно влияние 
върху местната флора и фауна.  

Отпадъци 
През периода 1999 – 2003 г. количеството на образуваните отпадъци в страната отбелязва тенденция 
към намаляване. В общия обем на отпадъците за периода 1999-2003 г. преобладават неопасните 
производствени отпадъци – средно 95%, следвани от битовите отпадъци – 4%, а на последно място – 
опасните отпадъци – 0,7%.  
През 2003 г. най-големи количества производствени отпадъци са образувани в агломерационните 
ареали с развита добивна промишленост: Стара Загора – 37%, София – 30%, Кюстендил – 14% и 
Перник – 13% от общото количество отпадъци за страната. 
Общото количество на събраните битови отпадъци за 2003г. е 3 916 хил.т, а  количествата битови 
отпадъци, отнесени към обслужваното население се запазват сравнително постоянни – около 500 кг. В 
края на 2003 г., организираното събиране на битови и строителни отпадъци обхваща 82,0% от 
населението на страната. Обслуженото градско население от градските агломерационни ареали е 
62,5%, а обслуженото селско население с услуги по сметоизвозване през 2003 г. е 37,5%, а. В най-
голяма степен от услуги за събиране на отпадъци се ползва населението на София (столица), където 
са обхванати 100% от жителите, Габрово – 94,5%, Кюстендил – 92,8%. В най-неблагоприятно 
положение са Силистра, където от услуги по сметосъбиране се ползва едва 47,1% от населението и 
Търговище с 49,5%. 

През последните години се очертава тенденция за увеличаване броя на депата с организирано 
сметосъбиране. През 2003 г. депата са 706, което е с 29 повече от 2002г.. Най-голямо увеличение на 
броя на депата имат областите Видин (с 20 депа), Пловдив (с 15) и Монтана (с 11). Намаление на броя 
на депата през 2003 г. се наблюдава в област Стара Загора, Кърджали, Смолян, Враца и др., което се 
дължи на закриването на незаконни сметища. Изменението на броя на депата е свързано със 
създаването на нови депа, с промяна на техния статут (от неорганизирани в организирани), както и с 
закриването на депа с изчерпан капацитет или неотговарящи на изискванията От 1999 г. насам, най-
много нови депа са организирани в областите Русе – 39, Видин – 32 и Велико Търново – 31. 
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Най-важните проблеми, произтичащи от съществуващото състояние на управлението на отпадъците 
на територията на страната са: 
− Несъвършена организация на събиране и транспортиране; 
− Депата за ТБО не отговарят на санитарните, нормативни и екологични изисквания; 
− Голяма част от техниката за сметосъбиране е сметоизвозване не е в добро техническо състояние, 

като количество не е достатъчна за обслужване нуждите на общините; 
− Не е изградена система за разделно събиране на битови отпадъци; 
− Не са обхванати от организирано сметосъбиране и сметоизвозване всички населени места, което 

води до  неконтролираното изхвърляне на отпадъците и появата на нови замърсявания и 
нерегламентирани сметища; 

− Съществуват множество нерегламентирани сметища и стари замърсявания; 
− Недостатъчна квалификация на работещите по екологичните проблеми; 
− Недостатъчни познания и мотивация в населението и слабо участие на обществеността. 

4.9 Основни изводи и препоръки 

• Градските територии в страната се сблъскват със значителни предизвикателства и възможности. 
От една страна, градовете са ключови локализации за растеж и конкурентоспособност на 
страната. От друга страна, те съдържат черни петна с високо равнище на безработица, неразвита 
инфраструктура, разрушена физическа среда и изостаналост.  

• Процесите на икономическо и социално преструктуриране през последното десетилетие в 
страната основно са съсредоточени в големи и средни по големина градове. Способността на 
градските среди да се адаптират към настъпилите промени и най-вече да осигурят благоприятно и 
устойчиво развитие на условията на живот и работната среда, която е в състояние да интегрира 
населението и да привлече инвестиции, е възпрепятствана от системно недостатъчните 
инвестиции в основни инфраструктури през годините, в т.ч екологична, социална, образователна, 
здравна и културна, инфраструктура на ИКТ, производствена и бизнес инфраструктура, устойчив 
градски транспорт.  

• Укрепване на взаимовръзката град-регион и подобряване на регионалната социално-
икономическата интеграция чрез доизграждането и модернизирането на транспортната 
инфраструктура (третокласни и второкласни пътища извън TEN), развитието на вътрешно-
регионални и селско-градските транспортни услуги, ще повлияе за разпространението на 
позитивните промени в градските центрове върху “перифериите” или “хинтерландите”. 

• Отчитайки значението на големите и средни градовете и урбанизираните ареали за регионалната 
конкурентноспособност, националния и регионален растеж и дифузията на растежа в околната 
територия, а така също и като фактори за регионалните различията между районите, те следва да 
бъдат един от основните обекти на интервенции от страна на Националната оперативна програма 
за регионално развитие.  

• Въздействието върху градовете за повишаване на тяхната атрактивност и конкурентноспособност 
ще повиши общата конкурентноспособност на районите и ще спомогне за редуциране на между 
регионалните различия и особено за догонване на по-развитите райони в ЕС. От друга страна, 
чрез подобряване на свързаността с периферните райони може да се разчита на подобряване и на 
техните възможности (използвайки възможностите, генерирани от градските центрове, в т.ч. за 
образование, работа, услуги, свързани производства в периферията, генерирани от повишената 
атрактивност за бизнес в центровете и т.н.). По този начин макар териториалният обхват на част 
от интервенциите да е сравнително ограничен, териториалният обхват на тяхното въздействие се 
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очаква да бъде по-широк, по-специално благодарение на интервенции върху свързването на 
градските центрове с техните ареали и постъпателно въздействие върху периферните райони20.  

• Акцентът върху конкурентноспособността е оправдан от гледна точка на общия подход на 
политиката на сближаване, която по своята същност не е преразпределителна политика в полза 
на изоставащите райони, а политика, която насочва ресурси към изоставащите райони (в 
европейски, а не само в национален контекст), за да въздейства върху ключови фактори на 
конкурентноспособността, създавайки по този начин възможности те да “настигат” по-развитите 
райони и в по-далечна перспектива да могат сами да се конкурират ефективно21. 

• Определянето на големите и средни градове и урбанизираните ареали като обекти на въздействие 
от страна на Регионалната оперативна програма е в съответствие с един от основните приоритети 
на Националната стратегия за регионално развитие, приета от Правителството през 2003 г. 
Изборът на подобни интервенции е тясно свързано Лисабонската стратегия и може да бъде 
подкрепено с редица аргументи в Стратегическите насоки за кохезионната политика: насочване на 
кохезионната политика към целите на Лисабонската стратегия, необходимостта от мобилизиране 
на потенциала на всички райони и акцент върху районите с потенциал за висока продуктивност и 
заетост (с. 6)22; изричната насока за инвестиции в районите с висок потенциал за растеж (с. 7)7323; 
възприемането на приноса към конкурентноспособността и растежа като основен принцип, който 
Комисията ще следва при договарянето на различните национални и регионални програми (с. 8)24, 
определянето на постигането и поддържането на висок растеж като ключова цел за районите по 
цел “конвергенция” (с. 8-9)25; изричното споменаване на (големите) градове в първия от трите 
приоритета на кохезионната политика за периода 2007-201326 (с. 12); и особено изричните 
текстове за приноса на градовете за растежа и заетостта във връзка с териториалното измерение 
на кохезионната политика (с. 29-30), по-специално необходимостта от постигане на “баланс между 
икономически най-силните градове и останалата част от градската мрежа”27. 

 

3. Използване на туристическия потенциал 

Туристическата индустрия на България покрива около 5% от БВП и 4,2% от заетостта (по данни на 
World Travel&Tourism Council). През последните години страната е посещавана средно от по 3,5 
милиона чужденци (без тези с цел бизнес), а приходите от сектора за 2003 г. възлизат на 2,6 милиарда 
лева28. Туризмът е концентриран в черноморските курорти и в сектора на зимните спортове (с основни 

                                                
20 Предварително определяне на приоритетите и мерките на национална оперативна програма "регионално развитие",  Институт за 
публично-частно партньорство, 2005 
21 пак там 
22 “By mobilising the potential for growth that exists in all regions, cohesion policy improves the geographical balance of economic development 
and raises the potential rate of growth in the Union as a whole. If the EU is to achieve its Lisbon targets, all regions – especially those where the 
potential for higher productivity and employment is greatest – have their part to play” (Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs, 
05.07.2005,с. 6) 
23 “Investing in areas of high growth potential. High returns are available on investments in regions with the potential to catch up rapidly with the 
rest of the EU, but where domestic funds may be insufficient to pursue all available opportunities.” (Cohesion Policy in Support of Growth and 
Jobs, 05.07.2005, с. 6) 
24 «... concentration will be ensured at the level of programmes and projects by including only those elements that can contribute to the growth and 
jobs agenda. This will be the governing principle which the Commission will bring to bear when negotiating the different national and regional 
programmes. (Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs, 05.07.2005, с. 8) 
25 For regions and Member States eligible for cohesion policy support under the new Convergence objective, the key objective will be to stimulate 
growth potential to maintain and achieve high growth rates. (Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs, 05.07.2005, с. 8-9) 
26 improving the attractiveness of Member States, regions and cities by improving accessibility, ensuring adequate quality and level of services, 
and preserving their environmental potential (Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs, 05.07.2005, с.12). 
27 Предварително определяне на приоритетите и мерките на национална оперативна програма "регионално развитие",  Институт за 
публично-частно партньорство, 2005 
28 За сравнение, българската статистика отчита два пъти по-малко чуждестранни посетители (1,7 милиона) и 6 пъти по-малки приходи – 
0,4 милиарда лева 
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локализации – Боровец, Пампорово и Банско). Държавните инвестиции в туризма са около 100 
милиона лева на година.  
Туристическата ни индустрия следва трайна тенденция на бърз растеж през последните няколко 
години. Приходите през 2004 г. са се увеличили спрямо 2003 г. с 32%, при 20% увеличение на броя на 
леглата и 13% - на реализираните нощувки29.  
Въпреки растежа, настоящият дял на България в европейския туристически пазар е под 1%. Това до 
голяма степен се дължи на “вяла/безлична реклама на българския туристически продукт, както и на 
неопитен и лошо обучен туристически персонал. В допълнение, неразвитата инфраструктура и 
отсъствието на последователна/ясна държавна политика за привличане на инвеститори в сектора 
водят до хаотично строителство в туристическите зони и в крайна сметка – до недостатъчен имидж на 
България като достъпна и спокойна дестинация”30. България продължава да разчита основно на 
морския си туризъм (осигуряващ до 75% от приходите в сектора), но до голяма степен за сметка на 
културния, селския и екологичния туризъм, имащи огромен и все още неизползван потенциал за 
развитие. “Трудно може да се намери друга европейска страна с толкова разнообразно и богато 
наследство, съпроводено от чудесни спа-ресурси, при това този потенциал да е все още 
неоползотворен”31.  

3.1. Дефиниране на териториите с потенциал за развитие на туризъм 

Територията на България е наситена с атрактивни природни и културни ресурси – девет обекта на 
Световното наследство (7 културни32 и 2 природни33), гъста мрежа от природни и културни атракции с 
национално, регионално и местно значение, статут на “защитена територия” за над  5% от 
националната територия. В допълнение, страната ни има 102 официално регистрирани курорта 
(балнеоложки, климатични, планински, черноморски). Повечето регистрирани природни и културни 
обекти притежават няколко отличителни качества – висока атрактивност, териториална концентрация 
и лесна достъпност. Това осигурява потенциалната възможност за композиране на разнообразни и 
атрактивни/продаваеми туристически продукти, за развитие на устойчив туризъм. Независимо от 
потенциала си, повечето райони на България все още не се възползват съществено от туризъм. 
Туристическите ресурси и потенциала за развитие на туризъм са предмет на множество изследвания 
през последните 30 години34. Независимо от различията в подходите, критериите и направените 
оценки, всички проучвания потвърждават факта, че България разполага с изключително богат и 
разнообразен рекреационно-туристически потенциал. От гледна точка на териториалното развитие на 
туризма, проучванията констатират голям ресурсен потенциал за туристическо развитие в близо 
половината от територията на страната, като няма район (географски или административен), който да 
бъде напълно изключен от планирането на туристическото развитие. Практически всяка община има 
ресурсни възможности да развива някакъв вид отдих и туризъм. Това не означава обаче наличие на 
условия за предлагане на атрактивни туристически продукти във всички общини.  
Направената по-долу оценка за определяне на райони, в които евентуалната планирана 
публична намеса/подкрепа би имала осезателен и траен ефект за развитието на туризъм и 
съответно влияние върху местното развитие се базира на система от показатели, включващи 
съчетания от: наличие на природни ресурси (атрактивен ландшафт и природни феномени, минерални 
извори и др.), антропогенни ресурси (експонируемо културно-историческо наследство, атрактивни 

                                                
29 По данни на НСИ 
30 Bulgarian tourism report 2004, Business Monitor International Ltd. 
31 Пак там 
32 Боянска църква, Рилски манастир, Несебър, Мадарски конник, Скални манастири – с.Иваново, Казанлъшка гробница, 
Свещарска гробница  
33 Национален парк “Пирин”, езерото “Сребърна” 
34 Еврев, 1988, 1999; Маринов, 1997, 1998, 2000; Тишков, 1985; Христов-Станков, 1982; Бъчваров, 1985; Дарданова, 1992; 
Казачка, 1986; Попова, 1989; Петров и др., 1994, 1998; Костов, 1996, 1998; и много други; 
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събития, фолклор и др.), добра достъпност, териториална концентрация, разнообразие и др. 
Същевременно се изключват районите с висока степен на туристическо развитие и пределна 
усвоеност на ресурсите (черноморско крайбрежие и големи планински курорти). Счита се, че за тях са 
необходими повече организационно-административни намеси (с цел ограничаване на количественото 
развитие), а не толкова инвестиционна подкрепа. За териториален модул е взета община.  
Идентифицирането на районите за публична подкрепа в развитие на туризъм е извършено в три 
последователни стъпки: 
1. Първа стъпка – Групиране на общините по ниво на развитие на туризма  Отчитайки високата 
корелация между ползваните 3 количествени показателя (легла, капацитет, нощувки), определящ 
показател е “реализирани нощувки”. Общините са групирани в 7-степенна скала – от добре развити, до 
такива без регистрирана туристическа дейност(Карта от фиг. 22). Таблица 9 илюстрира в синтезиран 
вид резултатите от тази класация35:   

Таблица 9.  Групиране на общините по степен на туристическо развитие 
Степен на туристическо 

развитие 
брой нощувки брой 

общини 
пазарен дял 
нощувки % 

Легла % Капацитет 
% 

Нощувки % Приходи 
% 

Добре развити над 1000000  4 71,9% 65,5% 56,2% 71,9% 77,4% 
Развити от 100000 до 

400000 
10 15,2% 14,4% 17,1% 15,2% 13,0% 

Недоразвити от 20000 до 
100000 

26 8,8% 11,9% 14,4% 8,8% 7,0% 

В начален стадий – 
ограничено развитие 

от 10000 до 20000 24 2,5% 3,7% 5,6% 2,5% 1,7% 

В начален стадий – 
незначително развитие 

от 1000 до 10000 49 1,4% 3,9% 5,8% 1,4% 0,8% 

В начален стадий – 
стартиращо развитие 

под 1000 21 0,1% 0,6% 0,8% 0,1% 0,03% 

Без регистрирана дейност 0 129 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Общо 0 264 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Източник: Изчисления по данни на НСИ, 2004 
 

Резултатите показват сега съществуващата висока концентрация на туризма и икономическите ползи 
от неговото развитие в силно ограничен брой общини. Само 14 общини се отнасят към групите на тези 
с високо ниво на развитие. На тези общини се падат 80% от леглата, 83% от капацитета, 87% от 
реализираните нощувки и над 90% от приходите за 2004 г. 
Към групата на общините с високо ниво на развитие на туризъм се включват Варна, Несебър, Балчик, 
и София. На тази група се падат над 65% от леглата, 72% от нощувките и над 77% от приходите от 
туризъм. С изключение на София, групата е сред общините с най-високи стойности по отношение на 
заетост на легловата база, както и на физическия и социално икономическия натиск.  
Като “развити” са оценени 10 общини с реализирани от 100 до 400 хиляди нощувки. Сред тях са 
черноморските общини Созопол, Приморско и Бургас, планинските Самоков (с Боровец) и Чепеларе, 
както и балнеоложките курорти Сандански, Павел Баня и Велинград. Благодарение на нощувки, 
акумулирана предимно от посещения по повод търговски изложения, в тази група се нарежда и 
Пловдив. Велико Търново демонстрира стремеж към възвръщане на предишни позиции. На тези 10 
общини се падат 14-15% от обема на туризма. 

                                                
35 Следва да се има предвид, че отчетната статистическа информация изкривява картината, тъй като от нея се обхващат 
само хотелите над 30 легла. 
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Фиг.21. Типология на общините според показателя “реализирани нощувки” 
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Третата по ниво на развитие група включва 26 общини с доста разнообразен профил и диапазон на 
реализирани нощувки от 20 до 100 хиляди нощувки – градове - областни центрове (Ст.Загора, Русе, 
Плевен, Габрово, Шумен, Добрич, Сливен, Силистра, Кърджали и Видин), сравнително по-слабо 
развити черноморски локализации – Царево, Каварна, Аврен, Поморие, ски центровете Смолян и 
Банско, планинските общини Тетевен и Троян, по-скромно развитите балнеоложки центрове – Хисаря, 
Стрелча, Минерални бани и Вършец, долината на розите – Карлово и Казанлък. Въпреки 
разнообразните ресурси, големият брой и териториален обхват, приносът на тази група е значително 
по-скромен – при 12% от леглата и 14% от капацитета, реализираните нощувки покриват дял от 9%., а 
приходите – само 7%. Показателите за ефективност и натиск са около средните за страната. По 
отношение на туристическия натиск, те са значително по-малки от тези в първите две групи.  
Четвъртата група общини с “в начален стадий – ограничено развитие” включва 24 общини с 
реализирани между 10 и 20 хиляди нощувки. Тази група е доминирана от 11 областни центрове 
(Ямбол, Благоевград, Търговище, Разград, Перник, Хасково, Враца, Ловеч, Кюстендил, Пазарджик, 
Монтана). В нея попадат както утвърдени туристически локализации (Дряново, Пещера, Петрич), така 
и чисто индустриални обекти като Козлодуй, Гълъбово и Севлиево, където не би могло да се приеме, 
че реализираните нощувки са свързани с туризъм. Поради регистрация само на дейността в градските 
хотели, картината на реалната туристическа дейност в тези общини остава силно “замъглена” и далеч 
от реалността. На общините от тази група се падат 4-5% от леглата и капацитета и 2-2,5% от 
приходите и реализираните нощувки.  
Останалите две групи, отнесени към “начален стадий” на развитие, наброяват 70 общини. В тях са 
около 5% от леглата и 7% от капацитета, но са реализирани едва 0,1% от нощувките и 0,03% от при-
ходите. Тук се отнасят редица общини с известно туристическо минало и нерегистрирано статисти-
чески настояще – Белоградчик, Трявна, Елена, Априлци, Доспат, Сапарева Баня и др.  
В последната група се подреждат 129 общини без регистрирана леглова база и нощувки. Сред тях 
попада Копривщица, в която по неофициални данни са реализирани между 8 – 10 000 нощувки. В тази 
група попадат и общини с туристически новини и инвестиционни намерения, все още неизвестни на 
официалния туристически пазар – Летница, Луковит, Чипровци, Лъки, Белица, Якоруда, Ракитово и др.  
2. Втора стъпка – Групиране на общините по техния ресурсен потенциал и степен на усвоеност, вкл. 
реализирани нощувки. В резултат, към общините с оценени висококачествени ресурси са добавени 
още 10 (в официалната статистика за 2004 г. те нямат регистрирана туристическа дейност)36 (Карта 
от фиг.23) 
Провеждането на териториално-диференцирана туристическа политика изисква ясно идентифициране 
на различните типове туристически ареали с разкрити възможности и потребности. Идентифицирани 6 
групи общини с:  
Първата група – общини с висококачествени, пределно усвоени ресурси, в които политиката трябва 
да е насочена към контролиране и ограничаване на бъдещото усвояване и регулиране на влиянията 
на туризма. Основния аспект на развитие в тези локализации трябва да бъде качеството и ефектив-
ността при ограничения върху количественото нарастване. Групата включва повечето от водещите 
общини в областта на морския туризъм (Варна, Несебър, Балчик, Созопол, Приморско, Царево), както 
и 2 планински общини  (Чепеларе и Банско).  
Втората група (с висококачествени недоусвоени ресурси) е представена както от морски общини 
(Бургас, Аврен, Долни Чифлик, Поморие, Бяла и Шабла), така и от планински (Самоков, Априлци, 
Елена, Пещера ) и балнеоложки (Павел Баня, Велинград, Хисаря, Стрелча, Минерални бани, Вършец). 
Това са локализации с “крехка, чувствителна” среда, изискваща внимателно проучване и параметри-
ране на всякакви количествени нараствания и увеличени натоварвания. Водещо и в тези локализации 
трябва да стане качественото развитие (категорийност на настанителната база, разнообразяване на 
продукта, качество на услугите, качество на инфраструктурата, селищните среди и ландшафта).  
                                                
36 Белица, Кресна, Якоруда, Летница, Луковит, Чипровци, Ракитово, Лъки, Етрополе, Мъглиж 
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Третата група (висококачествени, слабо, до средно усвоени ресурси) по комбиниране на показате-
лите е сходна с втората, но стойностите и съответно натискът, който те отразяват, са по-ниски. Гру-
пата включва общо 36 общини – големи градове и областни центрове (София, Пловдив, Велико Тър-
ново, Смолян, Стара Загора, Русе, Габрово, Плевен, Шумен, Кърджали, Добрич, Сливен,  Благоевград, 
Враца, Ловеч, Кюстендил), балнеоложки центрове, съчетани с планински (Сандански, Девин, Костенец, 
Сапарева баня, Долна баня), планински и исторически центрове (Тетевен, Троян, Дряново, Трявна, 
Гоце Делчев, Разлог, Доспат, Батак, Перущица, Берковица, Копривщица). Разширяването на туристи-
ческото усвояване и в общините от тази група трябва да бъде внимателно, добре планирано и ограни-
чено, като се предприемат и необходимите мерки за регулиране на влиянията на туризма. За много от 
тях основен туристически “капитал” са съхранените автентични селищни среди, които “не понасят” 
нова туристическа тъкан. 
Към четвърта групата с “висококачествени, но практически неусвоени ресурси” са отнесени 24 
общини. Всички съдържат потенциални “туристически новини” и биха могли да се превърнат лесно в 
съставни части на регионални туристически продукти (в богатата палитра на алтернативните форми 
на туризъм). Що се отнася до настанителната база, тя е или с ниска категория, или недостатъчна по 
капацитет, или дори отсъства напълно. В групата са включени и 10 общини, в които няма регистрирана 
туристическа дейност (Белица, Кресна, Якоруда, Летница, Луковит, Чипровци, Ракитово, Лъки, 
Етрополе и Мъглиж). Тази група се препоръчва като основна за разширяване на туристическото 
усвояване.  
Макар и с оценка “ограничени ресурси”, много от общините от последните две групи (с ограничена 
усвоеност и без регистрирана туристическа дейност) биха могли да намерят сериозни аргументи за 
планово целенасочено развитие на туризъм, разчитайки и на близостта си до “силни” туристически 
райони, потенциални големи местни пазари, потенциално оживяване на Дунавското крайбрежие и др. 
Примери за подобно мотивиране могат да бъдат: 

• Буферна зона на Черноморската дестинация – Силистра, Алфатар, Търговище, Разград и др.; 
• Софийска агломерация – Перник, Брезник, Трън, Земен и др.; 
• Централен Балкан – Павликени, Ябланица, Мездра и др.; 
• Дунавско крайбрежие – Видин, Свищов, Белене, Тутракан, Силистра; 

Важните изводи от втората стъпка на териториалния анализ са: 
• Съществуват рискови зони с пределно усвояване на ресурсите, големи натоварвания и трудна 

контролируемост. Това е стратегически важен проблем, защото именно там сега е 
съсредоточена туристическата индустрия на България; 

• Огромният потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм във вътрешността на 
страната стои неоползотворен; тези общини и зони трябва да се насърчават и подпомагат; 

• Изследванията за териториална специализация на продуктов принцип са недостатъчни, но би 
могла да се аргументира тезата, че на такава се поддават само ограничен брой локализации 
(ваканционен/черноморски, ски и конферентен туризъм – в големите градове и курорти); 
останалите биха могли да получат водещ профил (например балнео-, културен, селски, еко- и 
т.н. туризъм), но би трябвало да разчитат на богати съчетания от “менюто” на алтернативния 
туризъм, както и на продукти с голям териториален обхват; 

• И в двата случая (на потребност от ограничаване и стимулиране на развитието) е необходима 
национална политика, независимо от повишената роля и възможности на местните власти и 
от движението към децентрализация. По различни причини, местните власти не желаят да 
прилагат политика на регулиране и ограничаване там, където е очевидно необходимо. От 
друга страна, тези, които имат потенциал и желание да стимулират/подпомагат развитието на 
туризъм, са силно ограничени от липса на собствени ресурси за тази цел. Често това са 
територии, които се нуждаят от туризма и като икономическа алтернатива.  
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Фиг.22. Групиране на общините по техния ресурсен потенциал и степен на усвоеност  

Фиг.23. 
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Препоръчани райони за публични инвестиции 



 45

Трета стъпка – Определяне на районите, подходящи за целенасочена публична намеса с цел 
развитие на туризъм. По същество, тази стъпка представлява синтез от предишните две. Той отразява 
в синтезиран вид всички досегашни оценки на специалистите, че именно тези райони (с включените в 
тях общини) притежават надежден/реализуем потенциал за сглобяване и предлагане на завършени 
туристически продукти с достатъчен мащаб, качества и конкурентноспособност, за да са продаваеми 
на международните туристически пазари. (Карта от фиг. 24). В тази фаза на анализа е направен 
подбор на общините, за които се препоръчва публична подкрепа с цел развитие на туризъм. 
Избраните общини са групирани в 6 района географски принцип: 
1. "Буфер" Черноморска дестинация – 21 общини; 
2. Централен Балкан – 16 общини; 
3. Северозападен Балкан – 7 общини; 
4. Долината на Царете и Розите – 11 общини; 
5. Родопи – 13 общини; 
6. Рила-Пирин, Струма-Места – 19 общини. 
Всеки от районите получава собствена аргументация за формиране на завършени туристически 
продукти, имащи достатъчен мащаб и атрактивност за избор на дестинация. Освен “буфера” на 
Черноморската дестинация, който ще разчита основно на туристи, вече привлечени в страната именно 
от Черноморското крайбрежие, останалите райони ще се стремят самостоятелно или в комбинации 
помежду си да привличат туристи със свои оферти.  
При подбора на общините за публична подкрепа са изключени тези, които вече имат развит туризъм 
(попадащи в категории 1 и 2 от Карта 2), както и някои от големите градове. Това са всички 
черноморски общини, планинските курорти Чепеларе и Банско, столицата, Пловдив. Счита се, че 
развитието/регулирането на туризма в тези общини ще може да се реализира от пазарните сили и 
собствени/общински ресурси.  
Общият брой на общините, предложени за публична подкрепа по мерките на НОПРР е 87. Тези 
общини покриват 41% от националната територия и 30% от населението (Таблица 10).  

Таблица 10.  Препоръчани райони за публична подкрепа по НОПРР 
 Райони за подкрепа население територия 

1 "Буфер" Черноморска дестинация 7% 11% 
2 Централен Балкан 6% 8% 
3 Северозападен Балкан 2% 3% 
4 Долината на Царете и Розите 7% 6% 
5 Родопи 3% 5% 
6 Струма-Места, Рила-Пирин 5% 8% 
 ОБЩО 30% 41% 

Източник: Изчисления по данни на НСИ, 2004 

В Приложение 1 е даден списък на общините, според оценките им за степента на развитие на туризма 
(карта от фиг. 22), ресурсен потенциал и степен на усвоеност (карта от фиг. 23) и тези, предложени за 
публична подкрепа по мерките на ОПРР (карта от фиг. 24). Последният списък има отворен характер.  
 

3.2. Туристически услуги, атракции и инфраструктура 

Заведения за настаняване  

Настанителната база на българския туризъм претърпява радикални структурни промени в 4 основни 
аспекта – собственост, количество, вид и  качество.   
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От предимно държавна собственост допреди 7-8 години, настанителната база на туризма е вече 
изключително частна. В резултат на приватизацията, структурата на туристическия сектор е вече 
подобна на тази в страните от ЕС – силно фрагментирана и доминирана от малки и средни 
предприятия, което предопределя промените в туристическата политика и в организационната 
структура за управление на туризма. 
По данни на НСИ за 2004 г., легловият фонд на функциониращите средства за подслон с над 30 легла, 
възлиза на 190 хил. легла и места, а само в хотелите (заведенията за стопански туризъм) – на 171 хил. 
легла. Въпреки стабилното нарастване през последните години, количествените параметри на 
легловата база остават далеч по-скромни от максималните им стойности (през 1986 г.). Особено рязко 
е свиването в базата за социален отдих и туризъм (хижи, почивни домове, ученически лагери).  
Бързите темпове на нарастване в сектора на хотелите (20% през 2004 г. спрямо 2003 г.) и свиването в 
останалите, води до значителни структурни промени във видовия състав на настанителната база. 
Например, делът на хотелите през 1988 г.37 е бил само 22%, докато през 2004 г. се е увеличил до 90%.  
Категорийната структура на заведенията за настаняване се променя съществено, особено след 
1999 г. Главната промяна до 1998 г.е рязкото намаляване на леглата в заведения без категория (от 
31% през 1990 на 3% през 1998 г.) за сметка на заведенията от категория 1-2 звезди (чийто дял 
нараства от 37% на 61%). Заведенията с категория 4 и 3 звезди показват минимално нарастване (с по 
2-3%), а тези с категория 5 звезди – минимално намаление. Трябва да се има предвид и големия брой 
неотчетени частни квартири, които в преобладаващата си част са с ниска категория. Оценката на 
категорийната структура след 1998 г. е затруднена от липсата на достъпни данни, но е налице 
продължаваща тенденция на намаляване на заведенията от ниска категория (1-2 звезди), което 
косвено личи и от дела на нощувките реализирани в тях (който намалява от 52% през 1998 г. на 32% 
през 2002 г.)”38 
В българската туристическа индустрия навлязоха нови международни вериги, налагащи по-високи 
стандарти като “Хилтън”, “Иберотел”, “Иберостар”, “Радисън”. Някои от туроператорските фирми 
инвестират в подобряване на настанителната база и инфраструктура на туризма срещу бъдещото й 
ползване. Позитивен ефект върху подобряването на базата оказва и приватизацията – договорените 
инвестиции по приватизационни договори за периода 1996-99 г. са 23,8 млн. щ.д. и 16,5 млн. лв. 
(Асенова, 2001). По данни на Агенцията за чуждестранни инвестиции туризмът се нарежда на 
четвърто място сред отраслите по акумулирани преки чуждестранни инвестиции  за периода 1992-
2000 с 164 млн. щ.д. (4,2 % от общите инвестиции), като над ¼ от тях са инвестиции на “зелено”. 
Значение за повишаване на качественото равнище на настанителната база има и установеният от 
1995 г. и по-късно регламентиран със Закона за туризма (1998) режим на лицензиране на 
туристическите предприятия и категоризиране на заведенията. 
Териториалното разположение на настанителната база на туризма има полюсни характеристики – 
както зони на висока/пределна концентрация, така и големи територии с дисперсно разположение на 
базата. През 2004 г., на първите 5 общини39 (по реализирани нощувки) се падат 68% от леглата, 59% 
от легловия капацитет (легладенонощия в експлоатация) и 75% от реализираните нощувки, а на 
първите 1040 – 77% от леглата, 69 % от легловия капацитет и 84%от нощувките. Групата на първите 20 
общини концентрира съответно 84%, 79% и 91%. Останалите около 16% от регистрираните легла и 9% 
от нощувките са разпръснати в 114 общини. Почти половината общини (129) нямат регистрирана 
настанителна база и туристическа дейност с реализирани нощувки. 
Дяловият профил на туризма по райони за планиране (Таблица 11)  отразява в синтезиран вид 
териториалните му диспропорции. Районите на черноморския туризъм съдържат 74% от 

                                                
37 НЦТР 2003, Концепция за териториално развитие на туризма, Първи етап: Предварителен анализ на териториалното 
развитие на туризма в България; 
38 пак там 
39 Варна, Несебър, Балчик, София и Несебър 
40 Освен горните, Самоков, Приморско, Пловдив, Чепеларе и Бургас 
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настанителната база, 60% от капацитета, 74% от нощувките и 66% от приходите. В локализациите на 
зимните спортове (ЮЦ и ЮЗ райони за планиране) са регистрирани дялове от съответно 21% (легла), 
32% (капацитет), 22% (нощувки) и 31% от приходите. Останалите два района (СЗ и СЦ) са с много по-
неразвити туристически функции. Те съдържат около 5% от настанителната база и 8% от капацитета, 
но за 2004 г. са реализирали под 4% от нощувките и едва 3% от статистически отчетените приходи. 
Таблица 11.  Характеристика районите за планиране по основни количествени показатели в 
туризма 

Райони за планиране Легла (%) Капацитет (%) Нощувки (%) Приходи (%) 
Северозападен 0,8% 1,3% 0,6% 0,5% 
Северен централен 4,1% 6,4% 3,3% 2,6% 
Североизточен 42,7% 37,5% 42,0% 36,6% 
Югоизточен 31,1% 22,4% 32,4% 29,5% 
Южен централен 10,0% 15,0% 9,2% 8,2% 
Югозападен 11,3% 17,5% 12,5% 22,6% 
РБългария 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Източник: Изчисления по данни на НСИ, 2004 

 
Важна особеност на настанителната база на туризма е високата степен на концентрация в 
извънселищна среда и особено в монофункционални туристически комплекси. Към 2004 г. в страната 
функционират около 40 такива комплекса, някои от които по размери се приближават до средно-
големи градове. Само в деветте национални курорта (Албена, Дюни, Елените, Златни пясъци, ММЦ 
Приморско, Св.Константин и Елена, Слънчев бряг- морски и Боровец и Пампорово – планински са 
концентрирани 64% от регистрираните нощувки. 
Заетостта на легловата база пада рязко до началото на века, след което бележи трайна тенденция 
на увеличаване, но към 2004 г. е все още значително под нивото на 1988 г. (Фигура 25) е ниска и с 

тенденция на намаляване през 90-те 
години и слабо повишаване след 1999 г. 
Тя спада рязко в началото на периода 
(от 112 нощувки на 1 легло през 1988 г. 
на 59 през 1991 г. и 54 през 1999 г.), 
след което нараства до 67 нощувки на 1 
легло през 2002 г. и 75 – през 2004 г., но 
продължава да бъде значително под 
нивото от края на 80-те години.  
Фиг.24.  Заетост на настанителната 
база, нощувки на 1 легло 

Условия на свързаната с туризма инфраструктура 
При отсъствието на конкретни и целенасочени проучвания, практически е невъзможно да се осигури 
систематизирана информация в национален мащаб, касаеща наличността и състоянието на 
туристическата инфраструктура. По отношение на заведенията за хранене може да се отбележи, 
че отдавна е преодоляна диспропорцията от миналото (недостатъчни спрямо легловата база), като на 
много места има видимо пренасищане. Значително се обогатява и туристическата инфраструктура с 
изграждането на нови спортни съоръжения, водни паркове, ски-писти и лифтове, басейни, 
информационни центрове и др. 
Важна индикация за състоянието на материалната база и инфраструктура на туризма дават наличните 
проучвания на задоволеността на туристите41. С по-високи оценки са най-вече елементите на 
                                                
41 Национални проучвания на чуждестранните посетители в България за периода 1996-2002 г. , обобщени от 
Маринов, 2002 г. 
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продукта, които могат да се отнесат към туристическата индустрия в тесен смисъл (настаняване, 
хранене, развлечения, спорт, екскурзии, учтивост на персонала). С малко по-ниски оценки са 
удобствата за деца и за бизнес, туристическата информация и владеенето на чужди езици. 
Останалите елементи, които излизат извън обхвата на туристическата индустрия и се отнасят главно 
към техническата инфраструктура (условия и обслужване на аерогарите, удобства и обслужване на 
граничните и митнически пунктове,  транспорт, телекомуникации и др.) получават предимно ниски 
оценки, с изключение на приветливостта на хората и възможностите за пазаруване. 

Обобщена проблемна картина на туристическия сектор 
Наследството от времето на масовата урбанизация, масовата култура и масовия туризъм показва 
редица недостатъци (включително и в териториалното му развитие), които въпреки позитивните 
провени през последните години, все още не са преодолени: 
• Едностранчивото използване на разнообразния ресурсен потенциал на страната – пределен 

натиск върху ресурсите на морското крайбрежие и няколко точкови планински локализации.  
• Висока концентрация на туризма във времето (сезонност, туризмът у нас е летен); 
• Висока концентрация в отделни ядра по крайбрежието – големите комплекси, където се 

формира градска среда с прекомерна гъстота; 
• Липса на планова обезпеченост за други ядра по крайбрежието – опасност от стихийното им 

усвояване и от формирането на непрекъсната лентообразна урбанизираност; 
• Пренебрегване на богатите ресурси във вътрешността на страната, непълноценно и 

примитивно използване на богатството на минералните води, подценяване на богатството на 
планинските райони, на културното наследство, на средата в малките селища, на по-малко 
атрактивната селска местност и други природни и селищни среди; 

• Предлагане на  еднообразен туристически  продукт, ориентиран изключително към масовия 
туризъм с консумативно отношение към ресурсите и към физическата и социалната среда; 

• Ориентиране отново към количествено нарастване и чисто икономически подход, за сметка на 
екологическия и социо-културния; 

• Все още плахи опити за преориентиране на туризма към други форми и други среди (културен, 
селски, екологичен и т.н. туризъм); 

• Остаряла и с ниско качество настанителна база като цяло; Активното хотелско строителство в 
морските комплекси и отчасти в планинските,  все още не променя общия незадоволителен облик; 

• Надценяване на количествения растеж за сметка на качественото развитие -количествено 
натрупване на хотелска база и паралелно с това, изоставаща и недоразвита туристическа 
инфраструктура; 

• Слабо развита транспортна и техническа инфраструктура в страната; 
• Липса на истинско дългосрочно стратегическо планиране за туризма. 

4. Регионално сътрудничество и развитие 

− Категоризация на общините (население, територия) 
От всичките 264 общини 177 имат население под 20 000, което представлява 21.5% от населението и 
52% от територията на страната. Много от тези общини са едновременно малки и институционално, 
финансово и технически слаби. В тях се произвежда 6,7 % от нетния размер на приходите от дейност в 
страната и размера им на човек от населението е 3470 лв. или 31,2 % от средния за страната. По-
ниското равнище на социално-икономическо развитие на преобладаващата част от тези общини и 
отдалечеността на една значителна част от тях от градските центрове и ареали налага в тях да бъдат 
подкрепени определени инвестиции при доказани потребности. (карта от фиг. 25 – общини до 20 хил.д 
и карта от фиг. 26 – агломерационни ареали и общини до 20 хил.д.). 
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Фиг.25. Общини с население до 20000 души 

Фиг.26. Общини с население до 20000 души и общини в агломерационни ареали 
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− Описание на общинските компетенции 

Като изключим държавата, общините са всъщност главният обществен двигател за развитие и 
особено на регионалното развитие в България, тъй като областите поемат основно децентрализирани 
държавни функции и при всички случаи не разполагат с реална юридическа компетентност и 
финансови средства, необходими за инвестиции. 
Основните функции, които са прерогатив на общините,  включват:  

– Управление на общинската собственост 
– Местно социално-икономическо и устройствено планиране и развитие 
– Образование 
– Здравеопазване 
– Обществени и комунални услуги 
– Опазване на околната среда 
– Култура 
– Защита и опазване на културното и историческо наследство 
– Насърчаване на спорта, отдиха и туризма 
– Задачи, свързани с опазването на обществения ред. 

За улесняване на старта на финансовата децентрализация се възприе законово възложените 
дейности на общините да се разделят условно в 2 групи: делегирани от държавата дейности и 
местни дейности. Със ЗДБРБ за 2003 г. се въведе нов принцип на финансиране на общините, чрез 
разделяне на бюджетните дейности на общините - на делегирани от държавата и общински. Делеги-
рани от държавата дейности са тези услуги, за които по Конституция и законово устройство населе-
нието следва да има осигурен равнопоставен достъп във всички части на страната. Местни дейности 
са тези, които се предоставят в зависимост от потребностите на населението и възможностите на об-
щината за ресурсна осигуреност. За остойностяване на делегираните от държавата дейности са раз-
работени стандарти за издръжка и стандарти за численост на персонала. Следва да се има предвид, 
че това деление на дейностите е условно и е извършено с оглед остойностяване на разходите за тези 
услуги и обвързването им с определени приходоизточници. И двете групи са в собствената сфера на 
дейност на местното самоуправление.  
В сферата на образованието като местни дейности се определят: целодневните, полудневните и 
сезонни детски градини (за които общината осигурява издръжка); ученически столове. Към делегира-
ните от държавата дейности се отнасят: общообразователните и професионалните училища, общо-
образователните спортни училища с държавен прием, специалните детски градини и училища, оздра-
вителните училища, предучилищната полудневна подготовка на 6-годишните деца, домовете за отг-
леждане и възпитание на деца, лишени от родителски права, общежитията. 
В сферата на здравеопазването като местни дейности са определени: центрове за психично здраве; 
издръжка на детски ясли; заведения за рехабилитация; центрове за наркомания. Като делегирани от 
държавата дейности бяха определени общинските МБАЛ, които са получили функционална акреди-
тация; АГ болниците в София и Варна, БББ Искрец и Пловдив и Очна болница във Варна, диспансе-
рите. През 2004 г. отпадна финансирането на общинските болници чрез общинските бюджети. 
В сферата на култура и религиозни дейности местни дейности са: общинските театри, оркестрите, 
ансамблите, както и паметниците на културата и етнографските комплекси. Като делегирани от дър-
жавата дейности са определени библиотеките с регионален характер, читалищата, музеите и худо-
жествените галерии с регионален характер.  
В сферата на социални грижи и услуги местни дейности са: домашният социален патронаж, трапе-
зариите; клубовете на пенсионера и инвалида; издръжката на програмите за временна заетост. Деле-
гирани от държавата дейности са социалните заведения, домовете за възрастни и деца с уврежда-
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ния, домовете за стари хора и всички други социални заведения. 
В сферата на отбраната и сигурността общините могат да планират за сметка на собствени приходи 
допълнителни дейности, свързани с опазване на обществения ред и сигурност, издръжка на комисии 
за борба с противообществени прояви, за наркомании, за обществени възпитатели и други.  
Всички дейности в направление Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанс-
тво и опазване на околната среда са изцяло местна отговорност. Тук се отнасят водоснабдяването и 
канализацията на населените места, управлението и контролът на жилищното строителство и устойс-
твеното развитие, благоустройството, чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването, озеленява-
нето, уличното осветление, опазването на околната среда и други.  
По отношение на почивното дело, спорта и туризма в съответствие с потребностите на гражданите 
и възможностите за собствени приходи общината може да планира и организира дейности, свързани с 
поддръжката на зони за отдих и туризъм, финансиране на спортните клубове и спортната материална 
база, както и общо градски спортни и развлекателни мероприятия. 
В сферата на икономическите дейности, транспорта и съобщенията и др. общината може да 
организира различни инициативи, свързани с икономическото развитие (общински пазари и тържища, 
панаири, изложения и др.) за сметка на собствените приходи. Въпрос на местен избор са и разходите 
за дейности, свързани с безопасността на движението, текущ ремонт на улици, тротоари и площади, 
организацията на градския транспорт и възможността за субсидиране. 
Общините имат отговорността за организиране на административни услуги в  съответствие с компе-
тенциите на местните власти по закон: услуги, свързани с организацията на стопанска дейност; техни-
чески услуги; административни услуги за селскостопанска дейност; административно обслужване.  

− Капацитет на общините за разработване на проекти и различия в усвояването на средст-
вата42 

Подобно на направените изводи в предишната точка на анализа за капацитета на общините за разви-
тие, капацитетът за разработване на проекти по отношение на човешки ресурси, знания и опит е кон-
центриран главно в ограничен брой големи и по-урбанизирани общини, които имат развит неправител-
ствен сектор и прилагат принципа на партньорство на ниво разработване на проект. Това са общините, 
които предимно са облагодетелствани от възможностите на процеса на „учене чрез правене”, предос-
тавен им от предприсъединителните инструменти.  
Големите общини генерират два пъти повече идеи за проекти в сравнение с малките и средни по раз-
мер общини, и имат 4,7 пъти повече одобрени проекти. Необходимостта от консултации и подкрепа 
при идентифицирането и развитието на проект е по-голяма при по-малките общини, където неправи-
телственият и консултантски сектор е слабо представен и има ограничен опит в изготвянето на про-
екти. Опитът на областните администрации по предприсъединителните фондове e дори още по-малък, 
имайки предвид, че тези институции не са избираеми бенефициенти по грантови схеми, нито са участ-
вали активно в процеса на управление, изпълнение и мониторинг на тези схеми. 
Административен капацитет 

Административните структури и звена, занимаващи се с работата по проекти са концентрирани в го-
лемите общини с развит неправителствен и консултантски сектор, който предоставя допълнителни 
възможности и опит при разработването на проекти. В 40% от общините е обособено звено за разра-
ботване на проекти; в 20% от общините има служител за това; в 30% от общините има служител, отго-
ворен за проекти, който изпълнява и други функции; в 12% от общините нямат установена отговорност 

                                                
42 Изводите тук са базирани върху проучване на ПРООН: Оценка на капацитета за усвояване на средствата от 
Структурните фондове и Кохезионния Фонд на ЕС на местно и регионално равнище, 2004 и доклад на НСОРБ: Готовност 
на местните власти за усвояване на средства от ЕС, 2005. 
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за работата по проекти. Малка част от общинските служители са преминали през обучение в разра-
ботване на проекти – 6%, подобен е и делът на владеещите английски служители в общините – 5%. 
По-малките общини, които имат ограничени финансови и човешки ресурси, нямат звена/отдели за 
идентифициране на проектни идеи, подготовка на проектни предложения, изпълнение и управление на 
проекти. Подобни дефицити понякога се отбелязват и в някои големи общини. Със слаб собствен ка-
пацитет за изготвяне на успешни проекти са 34% от общините.  
Освен това досега като че ли съществува известно подценяване на значението на разработване на 
проекти за развитието на общината. Към  това следва да се прибави липсата на предпроектни про-
учвания и готовност с технически проекти, която е посочена в 54% от общините. Проблеми пред 
процеса на разработване и изпълнение на проекти създава и липсата на устройствени и кадастрални 
планове. 

В областните администрации, които към момента нямат определени функции по популяризирането и 
изпълнението на проекти, тези структури са още по-малко развити. 38% от тях имат звена за работа с 
проекти, 4% имат назначени служители, 25% имат определени специални помещения за работа по 
проекти. 
Информация и комуникация 
Около 80% от общините имат качествен достъп до Интернет, като затрудненията се отбелязват в 
малки и отдалечени от големите центрове общини; в областните администрации 96% от служителите 
имат качествен достъп до Интернет. 
Липсата на информация както за самите проекти, така и за причините, довели до некласирането на 
дадено предложение се посочват от около една четвърт от общините.  
Други проблеми на информацията и комуникациите в общините са свързани със:  

• Слабо познаване на правилата на структурните фондове за изпълнение на проекти (управле-
ние на проектния цикъл, финансови одити и т.н.) 

• Непознаване на новото Европейско законодателство (директиви, регламенти и т.н.) 
• Липса на ясен фокус за информация за икономическото развитие и инвестиционните възмож-

ности в областите и общините, липса на центрове за информация и ориентиране на инвести-
тори. 

Финансови ресурси  
Силно ограничени са собствените финансови средства за съфинансиране на проекти и за разработ-
ване на проекти, особено на малките общини. Само 28% от общините и 4% от областите могат да от-
делят средства за съфинансиране на проекти по предприсъединителните фондове (61% от големите 
общини и 6% от малките общини). Едва  44% от общините и 8% от областите могат да заделят средс-
тва за подготовката на проекти, само няколко общини (6%) са посочили, че тези средства са били пла-
нирани в бюджетите им.  Причините за това в повечето случаи са ограничените ресурси и тяхното 
ненавременно планиране. Поради тази причина, българските общини не успяват да получат евро-
пейско финансиране.  

Умения за партньорство и взаимодействие с други участници в процеса 
Характерно за българските общини е, че не използват в достатъчна степен възможностите  за съвмес-
тно търсене на решение на общи проблеми или за обединяване на ресурсите. Почти две трети от тях 
никога не са работили по съвместен проект с друга община, а малко повече от една трета консултират 
своите проекти с други общини. Този ограничен капацитет за хоризонтално партньорство представ-
лява сериозен риск за капацитета на страната да усвоява средства по Структурните фондове на ЕС. 
Най-чувствителна нужда от обединяване на усилията и ресурсите за решаване на общи проблеми по 
икономически най-ефективния начин имат малките общини.  
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Понастоящем, хоризонталните връзки между общините са слаби. Не са използвани задоволително и 
възможностите за намирането на съвместни решения по общи проблеми и привличането на средства. 
56% от общините планират проектите си съвместно с неправителствения сектор (39% от малките об-
щини, 74% от големите общини), а само 44% от тях панират съвместно проектите си с частния сектор 
(30% от малките общини и 51% от големите общини). 
Широкото консултиране с партньорите е важен фактор за успешен достъп до предприсъединителните 
фондове (15% от общините, които не са използвали механизмите на консултиране са получили фи-
нансиране по ФАР, докато тези използвали публичните дискусии и фокус групите имат 20% успевае-
мост, а общините, които са използвали гражданските форуми имат 37% успеваемост). 
Засилването на партньорствата за областно развитие (в които участват както областта, така и общи-
ните) е ключов момент за намиране и реализиране на проекти с важна синергия за регионално разви-
тие, включително и за самите общини-участнички. 
Следователно можем да отбележим, че се наблюдава ограничен институционален, финансов и техни-
чески проектен капацитет особено в по-малките общини (човешки ресурси, знание, опит и ноу-хау) и 
незадоволително, основано на партньорството, междуобщинско сътрудничество за иницииране на 
съвместни проекти. Развитието на капацитет е процес, изискващ време и в много случаи предполага 
не само обучение и средства, но и външна подкрепа и помощ. Очевидно е необходима институцио-
нална подкрепа за общините, и особено за по-малките, за да могат да излязат от „омагьосания кръг” 
на недостатъчния капацитет и недостатъчното участие в проекти. 

– Възможности за инвестиции в общините/малките общини 

Продължава тенденцията на намаляване дела на общинските бюджети както в БВП, така и в консоли-
дирания държавен бюджет (фиг. 28). Основ-
ните причини са значително по-големият ръст 
на държавните разходи и намаляване на обх-
вата на финансираните услуги чрез общинс-
ките бюджети (напр. отпадането през 2004 г. 
на финансирането на общинските болници).  

 
Фиг.27.  Дял на общинските разходи в брутния 
вътрешен продукт и консолидирания държавен 
бюджет  

 
В същото време делът на общинските инвес-
тиции в публичните инвестиции следва про-
менлива динамика като леко нараства в срав-
нение с 2002 г. (табл.) 

Таблица 12.   Дял на капиталовите разходи на общините в публичните капиталови разходи 
Капиталови разходи (КР) 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

КР на общините (млн.лв.) 196.0 240.5 267.3 
КР – публичен сектор (млн.лв.) 1224.7 1359.0 1583.6 
Дял на КР на общините в публичните КР 16.0% 17.7% 16.9% 

Източник: НСОРБ. Анализ на изпълнението на общинските бюджети 2004 г. 

Няколко основни извода могат да бъдат направени от анализа на инвестициите въз основа на 
общинските бюджети: 
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- Инвестиционните разходи през последните години бавно се увеличават, но все още не могат да 
достигнат дела си от 1998 г. През 2003 и 2004 г. те се запазват около 11%, при средно за 
европейските страни – 15%43.    

- Субсидиите за капиталови разходи са изключително непостоянна величина през годините; 
- Нараства делът на продажбите във финансирането а местни инвестиционни обекти; 
- Инвестиционните разходи силно преобладават в местните дейности. 
- Ръстът на местните разходи за инвестиции се дължи на увеличените възможности на общините да 

привличат допълнителни ресурси . 
Таблица 13.  Инвестиционни разходи и източници на финансиране 

 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.  
Инвестиции (в млн.лв). 211.2 172.5 158.0 121.2 196.0 240.0 267.3 
Дял на инвестициите от 
бюджетните разходи  12.7% 9.3% 7.9% 6.5% 8.6% 11.0% 11.0% 

Източници за финансиране на инвестиционните разходи  
Субсидия за капиталови 
разходи 

59.8% 43.3% 46.3% 60.1% 71.1% 48.3% 45.45% 

Продажби 7.5% 11.6% 14.5% 30.5% 20.7% 36.1% 41.56% 
Други собствени приходи 32.7% 45.1% 39.1% 9.4% 8.2% 15.6% 12.98% 

Източник: НСОРБ. Анализ на изпълнението на общинските бюджети 2003 г. и 2004 г. 

Структурата на общините по размер на инвестициите показва, че в 177 общини (с население до 
20 000 д.) или две трети от общините в страната се концентрират по-малко от една трета от местните 
инвестиционни разходи  (табл.14).  Този размер, отнесен на човек от населението, в малките общини е 
по-висок, но в същото време той е силно недостатъчен, като се има предвид необходимостта от 
извършване на базови разходи и липса на инвестиционни ефекти, породени от икономията на мащаба.  
Местните капиталови разходи са разпределени крайно неравномерно по общини. Така напр. през 
2004 г. общо 19% от общините формират около 70% от капиталовите разходи в местните дейности 
(без Столична община). Капиталовите разходи на Столична община в местните дейности 
представляват 22% от сумата на всички капиталови разходи, финансирани с местни приходи. Това е 
още една илюстрация за силно ограничения инвестиционен/ финансов капацитет на по-малките 
общини.  

Таблица 14.   Дял на инвестициите от общинските бюджети 
Капиталови разходи -лв 

2002 2003 2004 Общини Брой 
общини Общо На човек Общо На човек Общо На човек 

Население 

Всички общини 196021516 25.3 240356549 30.98 267130572 34.4 7758408
Група общини до 20000 хил.ж. 177 60926825 36.56 69348675 41.61 82768045 49.66 1666609
Група общини над 20000 хил.ж 87 135094691 22.17 171186574 28.09 184490935 30.27 6094440

% от страната/средното за 
страната 

      

Група общини до 20000 хил.ж. 177 31.08% 144.69% 28.85% 134.31% 30.98% 144.24% 21.48%
Група общини над 20000 хил.ж 87 68.92% 87.74% 71.22% 90.67% 69.06% 87.92% 78.55%

Източник: Министерство на финансите 

Структурата на инвестиционните разходи показва, че преобладаващата част от общинските 
инвестиции се насочват към благоустройство, комунално стопанство и  околна среда (около 70%). 

                                                
43 НСОРБ. Анализ на изпълнението на общинските бюджети 2004 г. 
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Нараства дела на разходите за образование, като намалява делът на тези за здравеопазване (една от 
причините и отпадане на общинските болници за финансиране чрез местните бюджети). По-висок е и 
делът на инвестициите за транспорт и съобщения (6-10% ). Около 2-3% от местните инвестиционни 
разходи са насочени в областта на културата. Независимо че се наблюдава известен ръст на 
разходите за физическа култура и спорт, те са много под 1% (табл. 15).  
Въз основа на анализа на инвестициите в местните бюджети могат да се направят следните изводи:  

• силно ограничени са финансовите ресурси на преобладаващата част от общините, които не 
могат да осъществят самостоятелно инвестициите, които са необходими за развитието им; 

• малкият размер на преобладаващата част от общините, който по принцип ограничава 
ефективността на инвестициите, прави целесъобразно развитието на междуобщинско 
сътрудничество при определени дейности и проекти и провеждането на интегриран подход за 
финансиране на развитието.  

Таблица 15.   Относителен дял на разходите от общинските бюджети по дейности 
Дейности 2001 2002 2003 2004 

Изпълнителни органи 6.37% 7.45% 9.38% 5.48%
Полиция, вътрешен ред и сигурност   0.02% 0.02%
Образование 5.36% 11.75% 7.86% 11.51%
Здравеопазване 3.43% 3.20% 2.19% 1.68%
Служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 1.00% 0.98% 0.65% 1.18%
Жилищно строителство, благоустройство и комунално 
стопанство, околна среда  

76.31% 67.71% 65.01% 28.41%

Опазване на околната среда1    40.51%
Почивно дело 0.03% 0.01% 0.10% 0.06%
Физическа култура и спорт 0.07% 0.08% 0.29% 0.35%
Туризъм 0.05% 0.00% 0.01% 0.12%
Култура 0.93% 1.62% 2.85% 2.05%
Селско стопанство, горско стопанство  0.03% 0.01% 0.03%
Транспорт и съобщения 5.45% 6.46% 10.47% 7.65%
Други дейности по икономиката 0.99% 0.71% 1.15% 0.95%
Общо 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1Забележка: Разходите за околна среда до 2003 се отчетени към реда: Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство, околна среда  
Източник: Министерство на финансите 

− Възможности за обмен с региони на ЕС 
За успешното развитие и управление на териториалните общности българските регионални и местни 
власти се нуждаят от развитие не само на междуобщинското сътрудничество и на партньорството с 
всички заинтересовани страни, но и на сътрудничеството и възможностите за обмен на информация и 
добри практики с техните партньори от други страни членки на Европейския съюз. 
Досега процеси на партньорство се развиват в рамките на трансграничното сътрудничество. За 
големия интерес на българските общини към установяване на контакти и сътрудничество с техни 
партньори от ЕС показателен и е фактът, че понастоящем има договори за сътрудничество и 
побратимяване на 110 български общини и градове с общини и градове от ЕС, в т.ч. 8 от тези договори 
са установени в рамките на програмата на ЕС за побратимяване на градовете44.Съществува и 
ограничен опит на включване на български регионални местни власти  като партньори в проекти по 
Инициатива на Общността INTERREG III C. Подобна практика съществува и в рамките на  

                                                
44 По данни на НСОРБ 
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В проектите за регламенти за бъдещата кохезионна политика, Комисията предложи регионите в 
бъдеще да включват дейности в областта на междурегионалното сътрудничество (понастоящем 
Инициатива на Общността INTERREG III C) в Регионалните оперативни програми по Цел 1 и 2. 
Междурегионалното сътрудничество е насочено към насърчаване на сътрудничество в цяла Европа 
сред регионите и общините с цел да се пренесе и обмени информация, познания и добри практики. 
Регионалните и местни участници могат значително да спечелят от приемането на познания и умения, 
които са особено подходящи при откриване и определяне на решения за развитието чрез достъп до 
опита на другите. 
Участието на българските регионални и местни власти в създаването на мрежи и осъществяването на 
съвместни проекти ще съдейства за обмен на опит, пренос на добри практики и по-пълната интеграция 
на българските райони в територията на Европейската общност, ще създаде по-здрава структура за 
сътрудничество, водеща до повече и по-качествени съвместни проекти, синергии, дейности по обмен 
на добри практики и опит в посоките на програмите на структурните фондове за насърчаване на 
сближаването и засилване на регионалната конкурентноспособност. 

SWOT aнализ  

No Силни страни 
1 Съхранена природна среда и богато културно-историческо наследство (история, архитектура, 

обичаи и фолклор) 
2 Сравнително равномерно развита мрежа от населени места 
3 Икономически растеж, силно проявен в агломерационните ареали  
4 Високо образователно равнище на трудоспособното население, главно в агломерационните 

ареали 
5 Навлизане на ИКТ  
6 Развитие на предприемачество  
7 Общо подобряване на околната среда 
8 Неголеми междурегионални различия в развитието на районите за планиране 
9 Натрупване на положителен опит в общините в областта на стратегическото планиране и 

управление и разработване на проекти.  
No Слаби страни 

1 Съществени различия в развитието на областите и общините в рамките на районите за плани-
ране и наличие на изоставащи райони 

2 Незадоволителни технически параметри и лошо качество на регионалните и местни пътища  
3 Ниско качество на градската среда и селищната околна среда, благоустройството и физичес-

ката инфраструктура в градовете и селата. Неподдържан и амортизиран сграден фонд на 
образователните, здравните и културни институции. 

4 Ограничена, остаряла и неразвита бизнес инфраструктура и физическа база за индустриално 
развитие и за привличане на нови инвестиции 

5 Недоразвити екологични инфраструктури 
6 Проблеми в свързаността на населените места и достъпа им до големите градове като носи-

тели на развитие и обслужване (навлизане на ИКТ, достъп до Интернет, транспортен достъп) 
7 Нискокачествен и неекологичносъобразен градски и междуградски обществен транспорт  
8 Слаборазвита туристическа инфраструктура, неекспониран и невалоризиран туристически 

потенциал  
9 Слаби инвестиционни възможности на общините, особено на малките общини  
10 Неразвито партньорство и сътрудничество между общините, между отделните партньори и 

заинтересовани лица в разработването и осъществяването на съвместни проекти 
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No Благоприятни възможности 
1 Достъп на българските региони до финансови ресурси за подкрепа на развитието от фондо-

вете на ЕС 
2 Запазване на макроикономическа стабилност, устойчиви стойности на ОЛП, валутния курс и 

ниско ниво на инфлация 
3 Нарастващ инвеститорски интерес и нарастване на преките чуждестранни инвестиции 
4 Европейско трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество  
5 Използване ресурса на природното, историческото наследство и културата  за устойчив рас-

теж и развитие на регионите 
6 Развитие на публично-частните партньорства 
7 Развитие на европейските транспортни коридори, улесняващи свободното движение на хора, 

стоки и услуги 
8 Туристически маркетинг и нарастващо търсене на модерни и интегрирани туристически про-

дукти 
9 Откриване на нови и подобряване на съществуващи ГКПП 
No Потенциални заплахи 
1 Голяма зависимост на общините от централното бюджетно финансиране. 
2 Силен конкурентен натиск върху бизнеса (особено МСП) в следствие от присъединяването 

към ЕС, водещо до увеличаване на регионалните различия 
3 Неблагоприятни демографски тенденции, застаряване на населението, емиграция и риск от 

обезлюдяване на големи части от територията. Изтичане на млади квалифицирани специа-
листи в други по-развити страни от ЕС 

4 Неразвито институционално партньорство. Ограничен финансов и технически капацитет на 
общините и други местни участници в развитието за усвояване на средства от СФ 

5 Повишени разходи на публичните власти (в т.ч. и общините) за изпълнение на ангажиментите 
свързани със законодателството на ЕС 

6 Конфликти и терористични действия 
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Приложение 1 

Списък на общините, според оценките им за степента на развитие на туризма 

Реализирани нощувки 2004 г. Типология на общините според туристически потенциал и 
степен на усвоеност Препоръчани райони за публични инвестиции 

над 1 000 000 Несебър, Балчик, Варна, Столична Висококачествени 
ресурси, пределно 
усвоени, необхо-
димо качество 

Царево, Несебър, Созопол, Приморско, Банско, 
Балчик, Чепеларе, Варна 

Буфер “Чер-
номорска дес-
тинация” зона 

Айтос, Средец, Карнобат, Малко 
Търново, Руен, Сунгурларе, 
Стралджа, Исперих, Разград, 
Върбица, Велики Преслав, Шумен, 
Алфатар, Кайнарджа, Силистра, 
Котел, Омуртаг, Търговище, Девня, 
Дългопол, Провадия, Добрич, Тервел, 
Добрич - град, Лозница, Самуил, 
Венец, Хитрино, Каолиново, 
Каспичан, Никола Козлево, Нови 
пазар, Смядово, Дулово 

от 100 000 до 
400 000 

Созопол, Приморско, Чепеларе, Бургас, Ве-
линград, Самоков, Павел баня, Сандански, 
Пловдив, Велико Търново 

Висококачествени 
ресурси, недоус-
воени, 
количество и 
качество 

Бургас, Поморие, Шабла, Минерални бани, 
Априлци, Вършец, Велинград, Пещера, Стрелча, 
Хисаря, Самоков, Павел баня, Аврен, Бяла, Долни 
чифлик, Елена 

Буфер “Чер-
номорска дес-
тинация” об-
щини 

Айтос, Средец, Карнобат, Малко 
Търново, Руен, Сунгурларе, 
Стралджа, Исперих, Разград, 
Върбица, Велики Преслав, Шумен, 
Алфатар, Кайнарджа, Силистра, 
Котел, Омуртаг, Търговище, Девня, 
Дългопол, Провадия 

Централен 
Балкан зона 

Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна, 
Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, 
Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица, 
Велико Търново, Елена, Павликени, 
Сухиндол 

от 20 000 до 
100 000 

Царево, Банско, Поморие, Минерални бани, 
Вършец, Стрелча, Хисаря, Аврен, Долни чифлик, 
Каварна, Добрич - град, Габрово, Кърджали, 
Тетевен, Троян, Карлово, Сопот, Плевен, Русе, 
Шумен, Сливен, Девин, Смолян, Казанлък, Стара 
Загора, Силистра, Видин 

Висококачествени 
ресурси, слабо до 
средно усвоени, 
количество и ка-
чество 

Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Сандански, 
Каварна, Добрич - град, Габрово, Дряново, 
Трявна, Кюстендил, Сапарева баня, Кърджали, 
Ловеч, Тетевен, Троян, Берковица, Батак, 
Карлово, Пловдив, Перущица, Сопот, Плевен, 
Русе, Копривщица, Костенец, Правец, Долна 
баня, Шумен, Сливен, Девин, Доспат, Смолян, 
Столична, Казанлък, Стара Загора, Враца, 
Велико Търново 

Централен 
Балкан общини 

Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна, 
Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, 
Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица, 
Велико Търново, Елена, Павликени, 
Сухиндол 

Северозападен 
Балкан зона 

Берковица, Вършец, Георги Дамя-
ново, Чипровци, Белоградчик, Враца, 
Мездра, Чупрене 

от 10 000 до 
20 000 

Пещера, Бяла, Благоевград, Разлог, Дряново, 
Кюстендил, Ловеч, Костенец, Правец, Враца, 
Гърмен, Петрич, Севлиево, Свиленград, Хасково, 
Ямбол, Монтана, Пазарджик, Перник, Разград, 
Търговище, Горна Оряховица, Дупница, Гълъбово 

Висококачествени 
ресурси, практи-
чески неусвоени 

Белица, Кресна, Симитли, Якоруда, Ивайловград, 
Маджарово, Летница, Луковит, Чипровци, 
Ракитово, Лъки, Трън, Ботевград, Етрополе, 
Своге, Върбица, Велики Преслав, Котел, Баните, 
Борино, Мъглиж, Гурково, Николаево, Белог-
радчик 

Северозападен 
Балкан об-
щини 

Берковица, Вършец, Георги Дамя-
ново, Чипровци, Белоградчик, Враца, 
Мездра 



 60 

Реализирани нощувки 2004 г. Типология на общините според туристически потенциал и 
степен на усвоеност Препоръчани райони за публични инвестиции 

Долината на 
царете и ро-
зите – зона 

Панагюрище, Стрелча, Карлово, 
Хисаря, Сопот, Копривщица, Сливен, 
Твърдица, Казанлък, Мъглиж, Павел 
баня, Стара Загора, Гурково, Нико-
лаево 

Долината на 
царете и ро-
зите - общини 

Панагюрище, Стрелча, Карлово, 
Хисаря, Сопот, Копривщица, Сливен, 
Твърдица, Казанлък, Мъглиж, Павел 
баня, Стара Загора 

Родопи – зона Минерални бани, Ардино, Батак, 
Велинград, Пещера, Ракитово, 
Асеновград, Лъки, Баните, Борино, 
Девин, Доспат, Смолян, Първомай, 
Чепеларе 

от 1000 до 
10 000 

Шабла, Априлци, Елена, Гоце Делчев, Трявна, 
Сапарева баня, Берковица, Батак, Перущица, 
Долна баня, Доспат, Ботевград, Върбица, 
Борино, Белоградчик, Айтос, Карнобат, 
Струмяни, Димитровград, Любимец, Харманли, 
Стралджа, Тунджа, Ардино, Крумовград, Момчил-
град, Угърчин, Лом, Асеновград, Първомай, 
Куклен, Радомир, Белене, Червен бряг, Исперих, 
Бяла, Тутракан, Нова Загора, Мадан, Чирпан, 
Девня, Провадия, Суворово, Мездра, Павликени, 
Полски Тръмбеш, Свищов, Рила, Козлодуй 

Ограничени ре-
сурси, ограничена 
усвоеност 

Айтос, Средец, Карнобат, Руен, Гърмен, Петрич, 
Струмяни, Севлиево, Димитровград, Любимец, 
Свиленград, Харманли, Хасково, Елхово, 
Стралджа, Тунджа, Ямбол, Бобов дол, Бобошево, 
Кочериново, Ардино, Крумовград, Момчилград, 
Угърчин, Ябланица, Георги Дамяново, Лом, 
Монтана, Белово, Пазарджик, Панагюрище, 
Асеновград, Първомай, Куклен, Брезник, Земен, 
Ковачевци, Перник, Радомир, Белене, Гулянци, 
Червен бряг, Исперих, Разград, Бяла, Иваново, 
Ихтиман, Каспичан, Алфатар, Силистра, 
Тутракан, Нова Загора, Твърдица, Златоград, 
Мадан, Неделино, Чирпан, Омуртаг, Попово, 
Търговище, Девня, Дългопол, Провадия, 
Суворово, Видин, Мездра, Горна Оряховица, Зла-
тарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, 
Свищов, Стражица, Сухиндол 

Родопи – об-
щини 

Минерални бани, Ардино, Батак, 
Велинград, Пещера, Ракитово, 
Асеновград, Лъки, Баните, Борино, 
Девин, Доспат, Смолян 

под 1000 Симитли, Ивайловград, Маджарово, Трън, Своге, 
Велики Преслав, Котел, Баните, Средец, Руен, 
Елхово, Бобов дол, Георги Дамяново, Гулянци, 
Каспичан, Твърдица, Златоград, Неделино, 
Омуртаг, Попово, Дългопол 

Ограничени ре-
сурси, без регист-
рирана туристи-
ческа дейност 

Камено, Малко Търново, Сунгурларе, Сатовча, 
Хаджидимово, Генерал Тошево, Добрич, Крушари, 
Тервел, Симеоновград, Стамболово, 
Тополовград, Болярово, Невестино, Рила, 
Дупница, Трекляно, Джебел, Кирково, Черноочене, 
Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, 
Якимово, Брацигово, Лесичово, Септември, 

Рила – Пирин, 
Струма – 
Места – зона 

Белица, Благоевград, Гоце Делчев, 
Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, 
Симитли, Струмяни, Якоруда, 
Бобошево, Кочериново, Кюстендил, 
Рила, Сапарева баня, Брезник, Земен, 
Трън, Самоков, Банско, Невестино, 
Трекляно 



 61 

Реализирани нощувки 2004 г. Типология на общините според туристически потенциал и 
степен на усвоеност Препоръчани райони за публични инвестиции 

без 
регистри-
рани нощувки 

Копривщица, Белица, Кресна, Якоруда, Летница, 
Луковит, Чипровци, Ракитово, Лъки, Етрополе, 
Мъглиж, Гурково, Николаево, Бобошево, 
Кочериново, Ябланица, Белово, Панагюрище, 
Брезник, Земен, Ковачевци, Иваново, Ихтиман, 
Алфатар, Златарица, Лясковец, Стражица, 
Сухиндол, Камено, Малко Търново, Сунгурларе, 
Сатовча, Хаджидимово, Генерал Тошево, Добрич, 
Крушари, Тервел, Симеоновград, Стамболово, 
Тополовград, Болярово, Невестино, Трекляно, 
Джебел, Кирково, Черноочене, Бойчиновци, 
Брусарци, Вълчедръм, Медковец, Якимово, 
Брацигово, Лесичово, Септември, Брезово, 
Калояново, Марица, Раковски, Родопи, Садово, 
Съединение, Кричим, Стамболийски, Долна 
Митрополия, Долни Дъбник, Левски, Никопол, 
Искър, Пордим, Кнежа, Завет, Кубрат, Лозница, 
Самуил, Цар Калоян, Борово, Ветово, Две 
могили, Сливо поле, Ценово, Божурище, Годеч, 
Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Костинб-
род, Сливница, Златица, Антон, Пирдоп, Мир-
ково, Чавдар, Челопеч, Венец, Хитрино, 
Каолиново, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, 
Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Рудозем, 
Братя Даскалови, Опан, Раднево, Антоново, 
Опака, Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, 
Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, 
Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене, Борован, 
Бяла Слатина, Криводол, Мизия, Оряхово, Роман, 
Хайредин 

Брезово, Калояново, Марица, Раковски, Родопи, 
Садово, Съединение, Кричим, Стамболийски, 
Долна Митрополия, Долни Дъбник, Левски, 
Никопол, Искър, Пордим, Кнежа, Завет, Кубрат, 
Лозница, Самуил, Цар Калоян, Борово, Ветово, 
Две могили, Сливо поле, Ценово, Божурище, 
Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, 
Костинброд, Сливница, Златица, Антон, Пирдоп, 
Мирково, Чавдар, Челопеч, Венец, Хитрино, 
Каолиново, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, 
Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Рудозем, 
Братя Даскалови, Гълъбово, Опан, Раднево, 
Антоново, Опака, Аксаково, Белослав, Ветрино, 
Вълчи дол, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, 
Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене, 
Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, 
Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин 

Рила – Пирин, 
Струма – 
Места – об-
щини 

Белица, Благоевград, Гоце Делчев, 
Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, 
Симитли, Струмяни, Якоруда, 
Бобошево, Кочериново, Кюстендил, 
Рила, Сапарева баня, Брезник, Земен, 
Трън, Самоков 
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Раздел II: Стратегия, приоритети и мерки 
 
1. Общо въведение 

1.1. Европейският контекст 
 
Градско измерение на бъдещата кохезионна политика 
 
Европейската политика на сближаване и структурните фондове са съществени инструменти за 
трайното и устойчиво икономическо развитие. Като такива Структурните фондове допринасят 
Европа да постигне своите амбициозни цели, заложени в контекста на Стратегията за растеж и 
заетост (известна още като Стратегията от Лисабон). Европа е силно урбанизиран континент и 
градовете изпълняват ролята на двигатели на социалното и икономическо развитие, поради 
което е необходимо да се приеме напълно, че местната власт играе важна роля в рамката на 
Стратегическите насоки за изпълнение на бъдещите Структурни фондове. 
 
Амбициите на Европа за нейното развитие са заложени в Стратегията за растеж и заетост, 
одобрена на пролетното заседание на Съвета през 2005 година като продължение на 
Стратегията от Лисабон от 2000г. Тази стратегия определя поредица от цели и формира 
контекста на Европейските дейности и инициативи в тази област. Широко признат е фактът, че 
градовете имат решаваща роля при постигане на целите, като движещи сили на икономическото 
развитие в рамките на Съюза. 
 
Европейската Комисия  разглежда структурните фондове  като основен инструмент за постигане 
на целите заложени  в Стратегията за растеж и заетост. В своето комюнике към Съвета през 
пролетта на 2005 г., Комисията определи, че „Регионалните и местни власти трябва да изготвят 
проекти, които да ни доближат до нашата Лисабонска амбиция. Следващото поколение 
структурни фондове се променя в посока фокусиране върху  осигуряването на растеж и заетост 
на местно ниво.” 
 
В Третият кохезионен доклад на Комисията се подчертава, че градовете не само са изправени 
пред растящи икономически, екологични и социални проблеми, но и първите процеси на 
сближаване в Европа се засилват основно от икономическите дейности концентрирани в 
големите градове и конгломерати. В доклада също се изтъква, че Европейските градове и 
градски райони имат съществено значение за засилване на икономическата 
конкурентноспособност и за социалното и териториално сближаване на Европейския Съюз като 
цяло. Градската конкурентноспособност се определя като основна движеща сила за постигане на 
напредък в регионите. Поради това градското и регионалното развитие са тясно свързани, което 
поражда необходимостта градовете да бъдат включени като основни партньори в регионалното 
развитие. Кохезионната политика на ЕС трябва да гарантира че градовете имат възможността да 
увеличат до най-голямата степен своите възможности. В този контекст, градовете и регионите 
могат да играят важна роля като стратегически партньори за постигане на растеж и заетост. 
 
Комюникето на Комисията определя градовете като основен фактор допринасящ за насърчаване 
на растежа и създаване на работни места, фокусирайки се върху високата концентрация на 
икономически, екологични и социални проблеми в градовете, които трябва да бъдат 
преодолявани в регионална перспектива, докато основната роля на градовете за подпомагане 
постигането на целите от Лисабон не е много добре засегната. Комюникето пропуска да 
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отбележи факта, че дейностите насочени към градските райони могат да допринесат за 
икономическия растеж, не само на самите градове, но и на регионално и/или национално ниво. 
 
Необходимостта от включването на градовете в прилагането на кохезионната политика е 
призната и градските въпроси трябва да бъдат включени в бъдещите оперативни програми, за да 
се мобилизира потенциала за развитие на градовете и градските райони. От друга страна, 
ограниченото национално и регионално съфинансиране се явява основно предизвикателство 
пред успеха на тези програми, които силно ще зависят от активното включване на местните 
власти, особено в по-големите градове и градските райони. 
 
Устойчивото градско развитие подчертано от Европейския парламент е изключително полезно за 
цялостното регионално развитие и трябва да се стимулира чрез интегрирани подходи в отговор 
на нуждите и потенциала на градовете и техните покрайнини. 
 
Проектите на Регламенти за Структурните фондове, публикувани от Европейската Комисия през 
юли 2004 година и докладите, одобрени от Европейския Парламент през юли 2005 година, 
посочиха, че градско измерение трябва да бъде отразено подобаващо в бъдещата политика на 
сближаване, която следва да позволява интегрирано програмиране в градските райони. 
 
В компетенциите и отговорностите на  местните власти са включени много от въпросите, които се 
разглеждат и подкрепят от Европейската Кохезионна политика като: качество на бизнеса и 
жизнената среда в градовете, предоставянето на услуги, помощна инфраструктура, подкрепа за 
бизнеса, образование, политики на пазара на труда и социална интеграция. В тези райони 
изпълнението на национални програми и политики се прехвърля директно на местно ниво с 
малко или много ограничена роля на регионалните власти (където такива съществуват), в 
зависимост от разпределението на отговорностите във всяка една страна членка. 
 
Фокусът върху градското измерение обаче не е единствения начин да се насърчава 
регионалното развитие. Общностите, които са отдалечени от градските центрове и агломерации 
също следва равнопоставено да споделят и получават постигнатите ползи. Следователно е 
необходима силна политика за насърчаване на достъпността и свързаността до възможностите и 
качество на живот постигнато в градовете. В определени случаи, там където това не е 
достатъчно, е справедливо да се осигурят балансирани възможности и да се предприемат и 
други политики по-силно фокусирани върху периферните общности.  
 
Териториално сближаване и полицентризъм 
 
Териториалното сближаване, означаващо балансирано разпределение на човешките дейности в 
рамките на Съюза, допълва  икономическото и социално сближаване. Оттук целта на Съюза за 
устойчивото и балансирано развитие  (Чл. 2 от Договора) намира своето отражение на 
териториално ниво. 
 
За да насърчи териториалното сближаване, през 1999г. министрите, отговарящи за 
териториалното планиране, приеха Европейска перспектива за териториално развитие (ЕПТР), 
една от чиито насоки е насърчаване на полицентризма в Европейския Съюз. На ниво Общност 
това означава създаване на центрове за развитие, които са алтернатива на петоъгълника, 
където половината богатство и 40% от населението са концентрирани върху 18% от нейната 
територия. На национално и регионално ниво, полицентризма означава насърчаване на 
допълнителни и независими мрежи от малки градове като алтернатива на големите метрополиси 
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или градовете-столици и мрежи от малки и средно-големи градове, което може да помогне за 
интегрирането на районите. 
 
В Европа  се наблюдават много комплексни процеси по отношение на връзките между градовете 
и прилежащите им територии, вариращи от суб-урбанизация до пълна изолация на най-слабо 
заселените райони. Това означава, че трябва да бъдат използвани различни политики за 
насърчаване на партньорствата между градовете и селските райони, които са съобразени с 
проблемите на обезлюдяването, интеграцията и достъпа до районите около градовете, 
диверсификацията и подкрепата на икономически дейности в специфични области, чрез 
доизграждане на техния потенциал и използване на културните и природни дадености. 
 
Основните форми на подкрепа трябва да са насочени към подобряване факторите за 
насърчаване на конкурентноспособността, диверсификацията на икономическите дейности, 
подобряване на екологичните условия и общо подобряване на достъпа до тези територии. 
 
Подобряване на достъпността 
 
Междинният Доклад за териториално сближаване отбелязва значителните различия по 
отношение на достъпността между центъра до периферията на европейската територия, що се 
отнася до автомобилен и железопътен транспорт. Той посочва, че регионалните неравенства се 
повишават значително и транспортният достъп намалява в страните Гърция, Румъния, България, 
южна и централна Италия и северна Дания. Връзките между второкласните мрежи и Транс-
Европейските мрежи са много слаби в периферните области и в някои централни и селски 
райони разположени в петоъгълника. 
 
Осигуряването на телекомуникационни ресурси показва териториални различия, които са далеч 
по-значителни от тези засягащи традиционната транспортна инфраструктура. Има значителни 
забавяния във въвеждането и използването на Интернет от домакинствата и фирмите в някои 
региони. С изключение на скандинавските региони, мрежи много рядко се предлагат извън 
петоъгълника, особено в средно-големите градове и тези, които са слабо заселени. Точно в 
областта на телекомуникациите помощта от публичните фондове се превръщат в необходимост, 
за да не се задълбочи териториалния дисбаланс в достъпа до информационно общество. 
Анализът на инвестициите в телекомуникациите показва много положителни ефекти от гледна 
точка на достъпност, а също и на икономически растеж в районите намиращи се в неизгодно 
положение, намалявайки по този начин тяхната изолация. 
 
В голяма степен тези въпроси, които са значими за регионалното развитие в България ще бъдат 
адресирани от секторните програми. В ОПРР, фокусът ще падне върху насърчаването на 
достъпността до градските центрове и агломерационните ареали, а също и между самите 
центрове. По този начин, целта е да се намалят негативните ефекти, чрез предлагане на 
достъпност и свързаност с подобни възможности извън градския център. 

1.2  Описание на националния контекст 
 
Вътрешно регионални различия 
 
Оценката на социално-икономическото развитие определя плановите региони в България като 
относително балансирани регионални структури. Съществуват някои основни разлики, които 
могат да бъдат измерени на нивата NUTS2 и NUTS3. Докладваните регионални различия на тези 
нива нямат силен и съдбоносен характер. Те са по-скоро количествени, отколкото качествени. 
 



 65

Проблемите на регионалното развитие намират своето изключително изражение на местно 
ниво. На това ниво параметрите на националната и регионална среда са пречупени през 
специфичния местен потенциал за развитие, наличния институционален и човешки капацитет и 
отдалечеността от градските центрове. 
 
Регионална политика 
 
Докато останалите политики нямат за свой специфичен обект развитието на регионите и 
минимизирането на регионалните неравенства, политиката за регионално развитие трябва да се 
фокусира върху тях и да предложи комплект интегрирани мерки, моделирани така, че да 
допринесат за постигането на целите на дългосрочно развитие на страната чрез включване и на 
териториалните фактори на растеж. Поради тази причина, ОПРР е документ, който включва 
всички основни елементи на регионалното развитие, които се изпълняват със средства от 
Структурните фондове на ЕС. Някои от предложените политики ще бъдат изпълнени в 
партньорство и координация с други секторни политики, докато други са обекти само на 
регионалната политика. Във всички случаи предстоящите дейности са винаги свързани със 
задължителното участие на регионални и местни власти. 
 
ОПРР ще се изпълнява съобразно основните принципи на регионалната политика на ЕС. 
Принципът на партньорство изисква определените партньори да участват и предоставят своите 
коментари и предложения по прозрачен начин, както в самото начало на процеса на 
програмиране, а така също и в процеса на изпълнение, мониторинг и оценка на програмата. 
Принципът съдържа механизми за консултиране и участие на национално и регионално ниво, 
което ще осигури включването на подходящи сдружения на работодатели, синдикати и НПО. 
Принципът на устойчивост във своя социален, икономически и екологичен аспект се явява 
ключов фактор, който трябва да бъде включен в политиката на регионално развитие. Равните 
възможности за мъжете и жените и всички социални групи са другите важни принципи, които 
трябва да се вземат под внимание по време на процеса на програмиране. 
 
За да бъде по-ясно, тази оперативна програма се стреми да насърчи нови форми за работа и 
партньорство в действащия процес на регионално и местно развитие, надграждайки върху 
съществения опит от пред-присъединителния период и насоките на Закона за регионално 
развитие. Авторите на програмата са взели сериозно под внимание указанията на 
Стратегическите насоки на Общността по отношение на използването на „метода” и това е 
отбелязано в дизайна на определени приоритети и мерки особено на приоритет 4 – 
„Подобряването на териториалното сближаване е въпрос както на метод за определяне на това 
дали е необходим многостранен или интегриран подход, така и на разпознаване на проблемите 
изразени в различните географски обстоятелства.” (СНО, стр. 29) 
 
Стратегически актьори в партньорството 
 
Тъй като програмата ще бъде основно ориентирана към интервенции попадащи в обхвата на 
компетенциите на местните и регионални власти, следните участници в партньорства се 
разглеждат като значими допълващи фактори за местно и регионално развитие: 

- Национално сдружение на общините в Република България 
- Регионални сдружения на общини 
- Агенции за регионално и икономическо развитие 
- Национални професионални общински сдружения 
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- НПО (ресурсни центрове, централни организации) създадени като национални, 
регионални и местни организации с обхват на работа, който покрива голяма територия 
или има силен капацитет и мобилизираща роля на местно ниво 

- Агенции за развитие на общини 
 
Национално сдружение на общините в Република България 
 
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е представител и 
защитник на интересите на местните власти, работи за силно отговорно и устойчиво местно 
самоуправление, осигурява услуги за разширяване неговата компетентност и капацитет, развива 
ефективно сътрудничество (партньорство) с централните власти, български и международни 
асоциации. Сдружението осигурява висока степен на представителство на местната власт, като в 
него членуват всички 264 общини в България, а сред стратегически му цели е заложено 
постигането на устойчиво, полезно и равноправно партньорство между местната и централната 
власт, гарантиращо децентрализация в управлението. Сдружението осигурява подкрепа на 
местните власти в процеса на присъединяване на Република България към ЕС, чрез 
организиране на различни мероприятия, разпространяване на текуща информация и подпомага 
експертно общините за участие в европейски и международни програми и проекти. 
 
НСОРБ има изградени стабилни взаимоотношения с регионалните сдружения на общините в 
страната и е важен партньор за подготовката и изпълнението на оперативната програма, както и 
на комуникационния план за осигуряване на обществена осведомвност и публичност сред 
членовете за сдружението, с цел да бъдат представени релевантни и качествени проектни 
предложения, които да бъдат финансирани от мерките на програмата в решение на конкретни 
инвестициони нужди на местните власти. 
 
Регионални сдружения на общини: в България работят 12 Регионални сдружения на общини, 
които покриват малко или много цялата територия на страната от гледна точка на общинско 
представителство и членство. Понастоящем 4-5 регионални сдружения вече са изградили добър 
административен и организационен капацитет. Останалите са все още слаби и зависими 
предимно от външни донори.  
 
Агенции за регионално и икономическо развитие: тези организации могат също да се 
разглеждат като надежден участник на местно и регионално ниво, предвид факта, че около 10 от 
тях са били създадени и работят активно от 8-10 години. В допълнение агенциите за регионално 
развитие са национално представени в Българската асоциация на агенциите за регионално 
развитие (БАРДА). Тези организации биха могли да играят главна роля като партньори в 
изпълнението на структурните фондове, тъй като са добър проводник на приложими публично-
частни партньорства, някои са акумулирали знания и опит в пред-присъединителната среда и са 
създали плътни мрежи в цялата страна. 
 
Национални професионални общински сдружения: Тези участници са всъщност национални 
сдружения от общински експерти в различни области (Национална асоциация на общинските 
финансови служители; Национална асоциация на общинските специалисти по опазване на 
околната среда; Национална асоциация на общинските специалисти за връзки с обществеността; 
Национална асоциация на секретарите на общини и т. н.). Тяхната роля ще бъде важна при 
подготовката и изпълнението на проекти, които са фокусирани върху специфична област на 
интереси с местно измерение. 
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НПО (ресурсни центрове, организации-шапка) създадени като национални, регионални и 
местни организации с обхват на работа, който покрива голяма територия или има силен 
капацитет и мобилизираща роля на местно ниво: има вече създадени и работещи НПО в много 
градове на България (най-вече в градовете, не толкова малки общини или села). Тези НПО и 
ресурсни центрове са изградили добър опит и знания за пред-присъединителните фондове; 
създали са добър имидж в общността, създали са добри работни контакти и партньорства с 
публичните власти; те се ползват с обществено доверие и имат натрупано експертиза на добро 
ниво. 
 
Агенции/центрове за развитие на общини: Тези организации са създадени основно с цел да се 
изготвят и изпълняват общински проекти и да се подкрепя тяхното цялостно изпълнение на 
местно ниво. Те имат ролята да подкрепят процеса на подготовка на предложения, управление и 
изпълнение на проекти; често поради статута им на НПО, тези общински центрове се използват 
за кандидатстване за финансиране по грантови схеми и програми за финансиране, при които 
само НПО са приемливи като кандидати. 
 
Като цяло гореописаните участници биха могли да играят важна роля в местното и регионално 
развитие поради факта, че те (макар и само до известна степен и не напълно) вече са изградили 
професионален потенциал и са натрупали опит в пред-присъединителната среда. Друг важен 
фактор е, че тези участници често съществуват като организации-шапки има добро 
представителство в сферите в които работят.  В допълнение на това, те имат изградени мрежи с 
добро териториално покритие на национално ниво. 
 
1.3  Общи стратегически изводи 
 
Общите характеристики на териториалната концепция на България са свързани с по-бързата и 
ефективна интеграция на територията в общото европейско пространство. Това е постижимо 
чрез развитие на главните транспортни коридори и специфичния териториален потенциал на 
страната, като по този начин се създадат подходящи териториални условия за ускоряване на 
устойчивото развитие и подходящото позициониране на българските градове в мрежата от 
европейски градове. 
 
Устойчивостта на селищната мрежа и високото качество на околната среда в населените места, 
които могат да гарантират благоприятно социално-икономическо и екологично развитие, са 
приоритетни задачи, които са предизвикателство за интегрираните политики на регионално и 
териториално развитие на градските системи сред българските райони за планиране. 
 
Националната политика ще трябва да се фокусира върху градските райони, за да концентрира 
специфични социално-икономически дейности в съответствие с концепцията за развиващите се 
Европолиси и национални центрове на растеж. Във тази връзка, ще е необходимо да се обърне 
специално внимание на повишаване функциите на столичния град и развитието на големите 
градове, които се разглеждат като центрове от национално и регионално значение, способни да 
генерират и разпростират растежа и развитието на местно ниво. Необходими са усилия за 
модернизиране на основната инфраструктура и развитие на информационното общество, 
технологиите и иновациите, образованието, околната среда, подобряване на благоустройството 
и качеството на градската среда, като по този начин градските центрове ще могат да привличат 
инвестиции и да участват активно в културния и икономически обмен между градовете в рамките 
на европейската територия. 
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Развитието на големите градове ще повиши техния капацитет да насърчават развитието в 
регионите, интегрирайки прилежащите територии и по-слабо урбанизираните райони и 
ускорявайки тяхното икономическо, социално, териториално и екологично развитие. Големите 
градове са част от мрежата на европейските градове с национални и международни функции. 
Това са Пловдив, Варна и Бургас. Като допълнение, за разширяване на градската мрежа е 
необходимо да бъдат включени градовете Русе, Стара Загора и Плевен, а също и Видин като 
център на изоставащия Северозападен регион, който се нуждае от особена подкрепа, за да 
засили своето развитие. 
 
Втората посока включва развитието на средните градове като движеща сила на кохезионното 
регионално развитие, влияейки по този начин благоприятно на прилежащите изостанали райони. 
В съществуващата мрежа на европейските градове са включени 27 български града със 
специфични регионални/местни функции (областните центрове NUTS III). 
 
1.4.  Специфични стратегически изводи 
 
Различията между NUTS II регионите не са така явни, докато различията вътре в NUTS II 
регионите са очевидни и силно кореспондират с административните единици NUTS III (области). 
Обаче тези неравенства стават незначителни ако се абстрахираме от главните градски центрове 
с национално и регионално значение. 
 
Въпреки общото ниво на относителна изостаналост на всички български региони в сравнение с 
25-те страни членки на ЕС, което е основният проблем на икономическото и социално 
сближаване, и към коeто е насочена цялата Национална стратегическа референтна рамка, 
съществуват и въпроси с чисто регионален обхват. Най-важни сред тях са мобилността на 
населението от слабо урбанизираните или неурбанизирани центрове и основните различия, 
които сега възникват между градовете, особено между големите градове и агломерационни 
ареали и по-слабо урбанизираните райони. 
 
Тази тенденцията прави цели райони неустойчиви и в същото време създава допълнително 
напрежение за градски центрове, които се борят с проблемите си. Тя е предизвикана от 
търсенето на възможности и не може да бъде обърната чрез пряка държавна намеса. Но в 
същото време тя е, както е посочено в Националната стратегия за регионално развитие, 
фундаментална движеща сила, стояща зад развитието на NUTS II регионите. 
 
Както в другите страни, бъдещето и дългосрочното съживяване на по-слабо урбанизираните 
райони ще зависи до голяма степен от успешния резултат на градското обновяване: успешни 
градове, свързани добре със своите по-слабо населени прилежащи територии в дългосрочен 
план ще породят населеност, която ще подпомогне райони, които понастоящем търпят 
значителен упадък и обезлюдяване. 
 
Тези процеси обаче могат д бъдат управлявани от държавната политика в интерес на успешното 
регионално развитие: нереалистично е да се смята, че те могат да бъдат преустановени или 
обърнати. По-специално, успешните резултати зависят от развитието на устойчиви, динамични и 
сплотени градски центрове, свързани едни с други и допринасящи за съживяването на околните 
по-слабо урбанизирани райони. Това ще допринесе до осигуряване на балансирано 
териториално развитие. 
 
Процесите на концентрация на населението в градовете трябва да бъдат управлявани с оглед на 
осигуряване на задоволителни териториални резултати, обща регионална конкурентно-
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способност и сближаване. Градските центрове е необходимо да бъдат укрепени, да бъдат 
свързващи, предлагайки възможности на хората, които живеят в тях, близо до тях и където е 
възможно, на тези, които живеят по-далеч. Те трябва да бъдат места, където хората искат да 
живеят, работят, инвестират и посещават. Те трябва да бъдат свързани едни с други, по-
големите от тях – с по-широкия Европейски съюз и територия, с околните райони така че 
предимствата, дадени на тези, които живеят в градските центрове, да бъдат достъпни и за тези, 
които живеят извън тях. 
 
Прилежащите по-слабо урбанизирани територии трябва да бъдат подкрепени чрез целеви 
инвестиции там където свързаността не може да гарантира достъп до възможности и при 
условие, че тези райони работейки заедно могат да докажат нуждата от допълващи инвестиции. 
По-специално такива райони трябва да бъдат подкрепени, за да се превърнат в места, които 
градското население иска да посети, за които да отдели време и пари, докато хора живеещи в 
тях, които искат да останат, да могат да се развиват. 
 
Диверсификацията на туристическия продукт по начин по който да се развие нишата от 
географски определени продукти също ще помогне за насърчаването на по-балансирано 
развитие. Поради тази причина и поради причината, че този сектор е зависим от доброто 
съчетаване на държавни и частни инвестиции, тази област се определя като основен  приоритет 
по тази оперативна програма.  
 
Най-общо, като важни се определят следните констатации:  
 
• С малки изключения в почти всички населени места в страната населението намалява и то 

не само в селата, но и в градовете, дори и в големите градове. Това е индикатор за общ 
спад на урбанизацията, както в количествено, така и в качествено отношение. Малкото 
изключения заслужават внимателен анализ и допълнително подпомагане чрез 
инструментите на целенасочена държавна политика. 

• Сравнително равномерно е развита мрежата от населени места в цялата национална 
територия. Неравномерно е развита обаче мрежата от големи градове – опорни центрове 
на общото социално-икономическо развитие. Това поражда проблема „център-периферия” 
и обуславя междурегионални и особено вътрешно-регионални различия, които са по-
типични за страната и поставят предизвикателства пред вътрешната (националната) 
политика на регионално развитие. 

• Наличието на големи градове в определени територии е възможност за използването на 
техния потенциал и за разпростиране на положителното им въздействие върху 
прилежащите им територии. В периферните територии без наличие на големи градове е 
необходимо стимулирането на налични средни и малки градове чрез целенасочена 
държавна политика, за да могат те чрез своето ускорено развитие да компенсират липсата 
на големи градове. 

• Състоянието на мрежите на техническата инфраструктура и благоустройството не удов-
летворява адекватно градските нужди и затруднява функционирането на градовете. 
Амортизирана е физическата среда и сградния фонд. Много сериозни усилия в тази област 
са от първостепенна необходимост за българските градове. 

• Производствените територии в градовете заемат огромни площи, застроени с остарели и 
непривлекателни сгради, които трудно могат да се модернизират и използват. По всяка 
вероятност евентуалното разполагане на бъдещи производства с подобрени технологии 
ще се ориентира навън на “зелена поляна.” Но това не решава проблема с 
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преструктурирането и обновяването на производствените територии в градовете, в т.ч. и 
освобождаването на части от тях за други пренебрегвани градски нужди като озеленяване 
и обществено обслужване, към което следва да се насочи политиката на градско развитие. 

• Не е добро състоянието на обществените сгради за култура, образование, здравеопазване. 
Незавършеното строителство на културни обекти в градовете е голям проблем за 
общините. Трябва да бъдат намерени възможности за доизграждане на обектите на 
незавършеното строителство с общинска собственост съобразно нуждите на градовете. 

• Туристическият продукт изисква диверсификация и подобряване на добавената стойност. 
Това може да се постигне единствено, чрез фокусиране на малък на брой продукти, които 
са привлекателни за международния пазар. Тези интервенции ще се осъществяват в 
райони извън настоящите главни туристически центрове (напр. Черноморското 
крайбрежие), където пазарните сили сами могат в голяма степен да управляват 
туристическото търсене. 

• Плановете на населените места и техните централни градски части са остарели и неак-
туални след реституционните процеси. Техните частични изменения на парче са порочна 
практика, която създава сериозни проблеми на управлението на процесите. Създаването 
на нов кадастър и нови планове за регулация и застрояване е неотложна необходимост. 

2. Кратка обосновка 
 
1) ОПРР (за разлика от СОП) ще търси да мобилизира и оползотвори регионалните и местни 

(институционални) възможности и ресурси и ще се фокусира особено върху техните области 
на дейност, които са най-подходящи за балансираното икономическо и социално развитие и 
които допълват секторните/национални интервенции; 

 
2) Основната посока на политиката и ОПРР ще бъде да осигури възстановяване и развитие на 

градските среди, тяхната оптимална свързаност едни с други и с техните прилежащи 
територии. Проблемите на прилежащите територии, които не могат да бъдат обхванати 
адекватно по този начин и които изискват държавна намеса, трябва също да бъдат 
разгледани от ОПРР. Определени аспекти ще бъдат обект на Общата селскостопанска 
политика; 

 
3) Чрез процеса на продуктова диверсификация, базирана специфично на специализацията на 

определени туристически региони, някои от тях могат да получат значителни ползи от нови 
туристически пазари; 

 
4) Нищо от това няма да бъде възможно обаче ако ги няма основните условия за подходящи 

процеси и дейности за развитие. Това е абсолютно ключов въпрос. Анализът ясно показва 
една цялостна слабост на способностите на българските институции, включително 
държавни и секторни институции, да предложат, инициират и изпълнят устойчиви стратегии 
и дейности за развитие; 

 
5) Очевидно е, че институционалната инфраструктура за насърчаване на регионалното 

развитие не е достатъчно развита. Това се отнася особено за планирането и изпълнението 
на интегрирани подходи и дейности, които биха насърчили рационалното териториално 
разпределение на важни инфраструктури и услуги, особено в по-малките общини. За тази 
цел ОПРР трябва по ефективен начин да адресира тези въпроси; 
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6) Тези слабости са характерни също и за много регионални актьори, основно области и 
общини. Те няма да се справят в ситуация, в която трябва да се насърчи определен модел 
на развитие, а именно на интегрираното развитие, което изисква концентрация и 
сътрудничество на стратегическо и оперативно ниво между: 

• Главните градове и прилежащи общини, формиращи нови агломерационни ареали 
• Възникващи агломерационни ареали и други по-отдалечени райони 
• Сред по-отдалечените слабо урбанизирани райони, тези характеризиращи се със 

слаба населеност, слаби възможности за финансиране и слаб капацитет за 
развитие 

• Поради тази причина ОПРР предвижда специфични механизми за подпомагане на 
достъпа на малки общини до нейните ресурси по начин, който е рационален и 
рентабилен като основен въпрос на стратегическо ниво 

 
3. Програмна идентичност 
 
В съответствие със Стратегията за участие на България в Структурните и Кохезионния фонд и 
договореностите по глава 21 на Договора за присъединяване, се предвижда една единствена 
оперативна програма за регионално развитие, която да покрива всички NUTS II планови района. 
Поради тази причина силно внимание се отделя на координирането на тази комплексна програма 
с другите секторни програми, което се оказа значим въпрос, широко дискутиран в процеса на 
програмиране. 
 
Потенциален риск е, обхватът на регионалната оперативна програма и нейните приоритети да се 
ориентират предимно към „остатъчните„ области, които не са засегнати от никоя от секторните 
програми. В алтернатива на това, ОПРР е формулирала своята идентичност с ограничени 
дейности, различаващи се от секторните програми, като обосновава по този начин ясната 
необходимост от нейното съществуване. С други думи, ОПРР е фокусирана върху постигането 
на конкретни интегрирани въздействия вместо да бъде механичен сбор от несвързани мерки и 
изолирани интервенции. 
Друг въпрос е, че се забелязват намерения програмите да бъдат ориентирани институционално 
или тяхното съдържание да зависи в голяма степен от компетенциите на конкретно 
министерство. Освен това, по-голяма част от Управляващите органи предпочитат да делегират 
функции на междинни звена, които са функционално зависещи от същото министерство 
институции. Разумният подход е да се изготвят програмите на базата на по-богати на 
съдържание критерии или с други думи да има високо ниво на цялостност и съгласуваност на 
програмите независимо от разположението на Управляващия орган и междинните звена. Освен 
това условията на структурните фондове позволяват управляващите органи да делегират 
дейности на междинни звена в други министерства. 
 
Най-важното е, че ОПРР не е изчерпателна териториална програма. Тя има своя специфичен 
обхват и фокус на базата на своя логика на намеса, която е ясно отделена от обхвата на 
секторните програми. Основните характеристики на нейната идентичност са следните:  

- Акцентът пада върху подхода на интегрирано местно развитие, на който особено се 
набляга н един от програмните приоритети; 

- Демонстрира се специфичен подход за насърчаване на местните инициативи и 
партньорството в комбинация с особена подкрепа за специфични малки инвестиции при 
реализацията на дейности, които са определени по време на процесите на планиране; 

- Селективно е поставен фокусът върху градските центрове и урбанизираните територии 
като двигатели на развитието и главни пътища за успешно разглеждане на 
проблематични вътре-регионални неравенства в комбинация с осигуряване на достъп на 
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малките общини до ресурсите на програмата в отговор на техните специфични местни 
проблеми и преодоляването на между-общинските неравенства; 

- Предвид регистрираните междурегионални неравенства, всички инвестиции, касаещи 
градските центрове и техните прилежащи райони, а също и инвестициите, свързани с 
туризма в конкретни области с потенциал за развитие на туризма, ще се концентрират в 
специфични райони, предимно на общинско ниво (NUTS IV). 

 
Диференциацията между инвестиционната роля на централните власти и общинските власти, 
представена в ОПРР, не е засегната формално. Общият подход, който се използва в 
Европейската практика е, че ако има секторни програми, държавата е автор и изпълнител на 
инвестиционните проекти, докато регионалните програми насърчават регионалните и местни 
актьори да поемат активна роля в процеса на развитие и да осъществят инвестициите на местно 
ниво. Този подход е значителна стъпка за прехвърляне ролята на държавата като агент и фактор 
за регионалното и местно развитие чрез насърчаване и създаване на възможности за актьорите 
на местното и регионално развитие. 
 
На базата на посочените съображения и вземайки предвид съществуващото разпределение на 
компетенции и ресурси, трябва да се отбележи, че е намерен един подходящ, логически свързан 
и изпълним подход за диференциране на ОПРР от секторните програми, като по този начин се 
допринася за формирането на нейната идентичност. 
 
4. Допускания 
 
Необходимо е да се направят следните основни допускания по отношение на ОПРР: 
 
• ОПРР ще бъде единствена програма за всички NUTS II региони, финансирани от ЕФРР и 

национални ресурси. Всички допирни точки със Секторните оперативни програми са 
изследвани, координирани и съгласувани в процеса на програмиране на структурните 
фондове с отговорните министерства;  

 
• ОПРР ще се допълва от интервенции изпълнявани по Националния план за развитие на 

земеделието и селските райони и другите оперативни програми действащи на секторно ниво.  
 
• ОПРР основно ще съфинансира уместни общински инвестиции, тъй като общините са 

самостоятелни публични органи, които са важни за осигуряване на развитието отделно от 
държавата и нейните агенции. ОПРР ще се намеси в области, за които отговарят секторни 
министерства, само до степен, в която (а) общините имат значителна допълваща или 
основна роля (б) има ясно доказан недостиг, който оставя нерешени специфични регионални 
или местни нужди. 

 
• На пръв поглед туризмът изглежда изключение от гореспоменатото. Съществуват обаче 

силни спорове за включването на подкрепа за туризма именно в ОПРР: туризмът 
традиционно се приема за ефективен инструмент за регионално развитие, особено за по-
слабо развитите региони и области, той е тясно свързан с развитието на съответните 
селища, райони или големи региони и не на последно място основните ключови актьори за 
развитие се намират на местно ниво (общини, местни и регионални сдружения) и общините 
притежават основните компетенции за планиране и инвестиции. Поради това, с изключение 
на международния маркетинг, всички туристически дейности ще бъдат включени в ОПРР. 
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• Много, вероятно повечето общини нямат или няма да имат достатъчно съфинансиране, за да 
участват в ОПРР или да осигурят публично съфинансиране за програмата. Допускайки, че то 
в по-голямата си част не може да бъде осигурено от съществуващите общински бюджети, 
държавния бюджет ще трябва се намеси, за да осигури допълващата подкрепа за общините. 
Във връзка с това, възможно най-скоро трябва да бъде организирана подходяща цялостна 
централизирана система за прилагане принципа на допълняемост. Тази система не може да 
бъде просто пропорционална поради факта, че много общини и техните територии, дори тези 
с повече средства, не могат да създадат подходящ контекст за определени видове 
инвестиции. Във връзка с това, между-общинското сътрудничество е от съществено значение 
и трябва да бъде насърчавано, ако е необходимо с допълнителни финансови стимули. 

 
• Съществуват определени финансови нужди на областно ниво макар и в по-малка степен. 

Тези средства са необходими, за да се насърчава интеграция между разпокъсани и 
изолирани действия от страна на относително бедни общини (виж предишната точка) 

 
5. Общи и специфични цели 
 
Обща цел на програмата 
 

 Подобряване качеството на средата за живот и работа с по-добър достъп и нови 
възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие 

 
Специфични цели на програмата 
 

 Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо 
урбанизирани прилежащи територии, повишавайки техните възможности за просперитет 
и развитие 
 Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и 
ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие 

 
6. Логика на интервенцията 
 
Общата логика на интервенцията се базира на анализа на настоящата ситуация. 
 
Първо, тя приема превъзходството на градските центрове и нуждата да бъдат развивани самите 
те и техните близки и отдалечени прилежащи райони, (Приоритет 1) и доказва, че ще бъде 
постигнато оптимално влияние чрез тези инвестиции, ако тези центрове са свързани вътрешно, 
едни с други и с техните близки и отдалечени прилежащи райони (Приоритет 2) 
 
Второ, тя приема, че в много случаи е налице нуждата от директно подпомагане на голям брой 
малки общини, които не разполагат с достатъчно връзки с по-големите градове, за да осигурят 
подходящи условия за живот и работа (Приоритет 2). Поради тази причина, мярка 4.3. ще 
позволи дребно-мащабни инвестиции, но при условие, че процеса на рационален избор на 
инвестициите се базира на активно междуобщинско сътрудничество. 
 
Трето, определени са група райони, които са подходящи за диверсификация, на продукта който 
предлагат в сектора на туризма и които ще могат да предприемат поредица от интегрирани 
инвестиции (Приоритет 3). 
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Четвърто, интегрираното регионално и местно развитие ще бъде разглеждано като приоритет. 
Ще се изисква от всички бенефициенти по този програмен приоритет да изработят първо 
опростен интегриран план за реализация, съответстващ на предлаганата област на интервенция. 
Затова се предвижда специфична подкрепа. В допълнение на това, с цел да се насърчи 
координацията и инициативите за развитие, се предвижда консултантска помощ за регионално 
развитие на територията на всяка административна област. Логиката на това е да се подкрепи 
институционалния и организационен капацитет за планиране, който да движи напред и укрепва 
ефективните процеси и дейности на интегрирано регионално и местно развитие. 
 
В обобщение, логиката на интервенция е следната: 
 
• Подобряване на физическата, икономическата и социалната среда за живот и работа в 

градските центрове 
• Свързване на тези центрове помежду им 
• Свързване на прилежащите територии с техните центрове за осигуряване на подходящ 

достъп до възможности 
• В случаите, когато тези прилежащи територии не могат да бъдат подпомогнати чрез достъп 

до възможностите в градските центрове, да се подкрепят ключови инвестиции в тези райони, 
съобразени с ефективност на разходите, ефикасност и справедливост 

• Чрез всички интервенции и особено по отношение на прилежащите райони и на определени 
дейности „в мрежа”, да се насърчава рационалния и рентабилен подход към инвестирането 
чрез (а) сътрудничество между големи градски центрове и общините от техните прилежащи 
територии и (б) където е подходящо, между малките общини, чиито размер и недостатъчно 
ниво на ресурсите прави невъзможни прилагането на отделни независими дейности (в) за 
всички общини да се насърчава прилагането на подходящ интегриран подход 

• Осигуряване на подходяща подкрепа на процеса на регионално развитие и разработването 
на проекти 
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Заключение: 
 
В обобщение, аргументите в подкрепа на логиката на интервенция могат да бъдат очертани по 
следния начин : 
 

 Основния принцип за концентрация на интервенциите по Структурните фондове 
изискват постигането на „максимален ефект”, а не просто усвояване на средствата; 
 Въпреки че има конкретен фокус върху градските центрове и техните прилежащи 
райони, има и приоритети, които се фокусират особено върху малките общини и техния 
достъп до ресурсите на програмата; 
 Приносът на градовете за териториално развитие и сближаване и адресирането на 
проблема с вътрешно-регионалните различия се интерпретира в рамките на тяхната 
важна роля за преодоляване на регионалните дисбаланси 
 Регионалните неравенства се разглеждат като неравенства в развитието на градовете и 
градските мрежи, което означава, че по-големите и развити градове имат по-
благоприятни условия за бъдещо развитие; 
 Има ясно формулирано указание в Националната стратегия за регионално развитие, 
което ясно описва връзката между селищната мрежа и големите градове от една страна 
и междурегионалните неравенства от друга, което предполага засилване ролята на 
градските центрове в обхвата на политиката за регионално развитие;  
 Поради тази причина ако интервенциите са насочени към градовете и урбанизираните 
територии за повишаване на тяхната атрактивност и конкурентноспособност, това 
практически засяга проблема с междурегионалните различия вътре в плановите райони 
NUTS II. Виждането, че балансирано развитие може да се постигне посредством 
директни инвестиции главно в малки, периферни и предимно селски общини изглежда 
по-скоро непрактично и нереалистично; 
 Инвестициите в градовете за повишаване на тяхната атрактивност и 
конкурентноспособност мултиплицира върху развитието на плановите региони, 
допринася за намаляване на различията и за достигане индикаторите за регионите от 
ЕС. От друга страна, подобряването на свързаността с другите близки прилежащи 
райони осигурява по-добър достъп на тези територии до възможностите, които се 
генерират от градските центрове (т.е. образование, работа, услуги, свързани 
производства и т.н.); 
 Необходим е акцент върху регионалната конкурентноспособност от гледна точка на 
общия подход на кохезионната политика, която в своя смисъл не е само политика за 
разпределение на благата към изоставащите райони, но по-скоро е политика за влияние 
върху главните фактори за развитие и конкурентноспособността, създавайки 
благоприятни възможности за тези региони да настигнат развитите региони на ЕС и да 
бъдат в състояние да се конкурират ефективно в дългосрочна перспектива; 
 Фокусът върху градовете с оглед на регионалната конкурентноспособност е тясно 
свързан с дневния ред от Лисабон  и ясно подкрепян  в Стратегическите насоки на 
Общността за сближаване, т.е. необходимо е мобилизиране на потенциала на всички 
региони с акцент върху тези, които имат висок потенциал за продуктивност и заетост1 и 
има категорична директива за инвестиране в области с висок потенциал за растеж . 

                                                 
1 “By mobilising the potential for growth that exists in all regions, cohesion policy improves the geographical balance of economic development and raises 
the potential rate of growth in the Union as a whole. If the EU is to achieve its Lisbon targets, all regions – especially those where the potential for higher 
productivity and employment is greatest – have their part to play” (Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs, 05.07.2005, с. 6) 
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Също така се отбелязва, че градовете са приоритетни области за интервенции на 
кохезионната политика2; 
 Различните райони, разположени в дадена територия имат ценни културни и природни 
забележителности и потенциал за развитие на туризма и свързаните с него дейности. 
Интервенциите в тези райони ще допринесат да диверсификация на дейностите и ще 
допринесат за повишаване на приходите на населението на местно ниво. Тези дейности 
ще постигнат и добавят стойност, особено в области, които остават извън големите 
градове и техните прилежащи територии, като по този начин ще се постигне устойчив 
периферен подход и влияние; 
 Стимулирането на междуобщинското сътрудничество и изготвянето на проекти е 
основен въпрос с висок приоритет и катализатор на процесите на регионално развитие. 
Поради тази причина ще бъде използван подходящ методически подход, комбиниран 
със свързани инвестиции за активиране процесите на развитие и обмен на добри 
практики с Европейските региони. 

  
7. Основна архитектура и система от цели 
 
Въз основа на горепосочените изложения за логиката на намеса, бе изготвена следната 
архитектура на ОПРР, включваща и описания на основните приоритети и мерки. Обобщено 
структурата е следната: 
 

Приоритети/мерки Цели 

Приоритет 1: Градско възстановяване и развитие 

Да се подпомогне развитието на устойчиви, сближени и 
достъпни градски центрове с цел те да бъдат привлекателни за 
жителите, посетителите, инвеститорите, прихождащата 
работна ръка и да действат като двигател за повишаване на 
конкурентноспособността на регионите.  
 

Мярка 1.1 Екологични инфраструктури 
Да се осигури добро качество на живот и подходящи 
екологични условия съвместими с нуждите и изискванията на 
населението в градските центрове и агломерационните ареали 
 

Мярка1.2  Социална инфраструктура 
Да се осигурят подходящи и рентабилни социални-културни, 
образователни, здравни инфраструктури и информационни 
услуги, съвместими с бъдещите изисквания на населението в 
градските центрове и  техните прилежащи територии 

Мярка 1.3. Организиране на икономически дейности 
Да се улесни  обединяването на инфраструктурните 
съоръжения в местата с повишено развитие на бизнеса за 
привличане на нови инвестиции. 
 

Мярка 1.4 Подобряване на физическата среда 
Да се подобри физическия облик на градските центрове и 
агломерации, като част от по-широка социална стратегия за 
обновление. 
 

Приоритет 2:  Местни и регионални връзки 

Да се осигури достъп и връзка между градските центове и 
агломерации, между градските агломерации и свързаните по-
слабо урбанизирани периферни райони 
 

Мярка 2.1 Системи за устойчив градски транспорт 
Да се насърчат достъпността и сближаването чрез ефикасни и 
устойчиви транспортни системи в градските центрове и 
агломерации 

Мярка 2.2 Регионална пътна инфраструктура 
Да се осигури достъпност и сближаване, чрез ефикасни и 
устойчиви транспортни системи в градските центрове и 
агломерации. 

                                                 
2 improving the attractiveness of Member States, regions and cities by improving accessibility, ensuring adequate quality and level of 
services, and preserving their environmental potential (Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs, 05.07.2005, с. 12). 
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Приоритети/мерки Цели 

Мярка 2.3 Вътрешнорегионални транспортни услуги 
Да се осигурят по-добри услуги за населението в регионите в 
съчетание с подобрената достъпност 
 

Мярка 2.4. Местни мрежи свързани с ИКТ 
Да се осигури широколентов достъп до електронни услуги в 
контекста на прехода към информационно общество 
 

Приоритет 3: Развитие на  устойчив  туризъм 

Да се повиши туристическия потенциал, доходи и заетост в 
определени вътрешни територии, за развитие на устойчив, 
диверсифициран, с висока добавена стойност, специфичен за  
региона,  висококачествен туристически продукт и  да се 
увеличи  приноса на сектора за устойчиво регионално развитие 
 

Мярка 3.1. Развитие на туристическите атракции и свързаната 
инфраструктура  

Да се осигури развитие на подходящи, териториално 
интегрирани туристически продукти чрез система от различни, 
многоцелеви видове туристическа инфраструктура и услуги, на 
базата на специфичните дадености на определени райони във 
вътрешността на страната, съответстващи на туристическия 
потенциал на региона и отговарящи на нуждите на пазара. 
 

Мярка 3.2. Подобряване на туристическото обслужване  

Да се удължи общата сезонна използваемост на 
туристическите ресурси, привлекателността на обектите и 
селищата с туристически потенциал, да се разнообрази 
предлагането и да се повиши степента на удовлетвореност от 
предоставяните услуги, чрез диверсификация на обхвата, 
качеството на туристическите услуги и квалификацията на 
кадрите. 
 

Мярка 3.3. Развитие на туристическия продукт и маркетинг на 
дестинациите  

Насърчаване на интегрирания подход при управление на 
дестинациите и диверсификация на продукта, чрез използване 
на интегрирани маркетингови комуникации и съвременни 
технологични решения и съпътстващи услуги с регионално 
значение. 
 

Приоритет 4: Насърчаване на регионалното и местно 
развитие 

Да се инициира и подкрепи интегриран процес базиран на 
партньорството за планиране и развитие сред всички 
общини и области и преди всичко сред по-малките периферни 
общини и там където е подходящо сред общините 
формиращи градски агломерации и туристическите райони 
във всеки NUTS 3 регион. 

Мярка 4.1. Партньорства за интегрирано развитие  
Да се насърчи и осъществи практически капацитет за 
съгласувано интегрирано регионално и местно развитие 
основано на партньорството  

Мярка 4.2. Интегрирано планиране и подготовка на проекти  
Да  създаде подходящи възможности за разработване и 
актуализиране на интегрирани планове и да се подпомогне 
постоянното поддържане на списък от разработени проекти, 
готови за изпълнение по ОПРР 2007-2013 

Мярка 4.3. Дребномащабни местни инвестиции  Да се подкрепят значими и полезни местни инвестиции, които 
осигуряват интегрирано междуобщинско влияние 

Мярка 4.4. Насърчаване на сътрудничеството с европейските 
региони (Interreg IIIC) 

Да се стимулират регионалните и местни иновации чрез 
междурегионален обмен в рамките на Европейската територия 

Приоритет 5: Техническа помощ Да се осигурят помощни дейности за силно и ефективно 
програмно управление, изпълнение, оценка и публичност 
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8. Описание на приоритетите и мерките  
 
Приоритет 1: Градско възстановяване и развитие 
 
Въведение 
 
Големите и малките градове са жизнено важни инструменти за развитие на  икономическата и 
социалната среда. Те осигуряват транспортната мрежа и комуникационна среда за 
разпространение на стоките, услугите и информацията. Големите и средни по големина градове 
са повлияни най-вече от протичащите от десет години процеси на икономическо и социално 
преструктуриране. По този начин се подобряват техните възможности да поддържат 
благоприятни условия за живот и работа, и инфраструктура, която подпомага интегрирането на 
населението и привлича инвестиции на местно ниво.  
 
Приоритетът е насочен към подкрепа на широк кръг интервенции с цел подобряване на 
конкурентноспособността на градовете и градските територии, и по-специално за осигуряване на 
условия (чрез изграждане на клъстери и мрежи) за развитието на успешни и устойчиви градски 
райони, с отворени връзки и предоставящи възможности един за друг и за техните прилежащи 
територии. В рамките на приоритета е особено важно да се подобри привлекателността и 
конкурентноспособността на градовете с цел осигуряване на благоприятно  качество на живот и 
достъп до основни услуги, като се има предвид и опазването на техния екологичен потенциал. 
Публичните инвестиции би следвало да се ориентират към обновяване и разширяване на 
ключовата за градските системи инфраструктура, която ще поддържа градските райони като 
центрове за икономическото и социално сближаване. 
 
Този приоритет ще бъде отворен за всички общини попадащи в дефиницията градски центрове и 
агломерации. Градските общини ще имат индивидуален достъп до всички мерки по приоритета, 
въпреки че винаги ще трябва те да демонстрират адекватно търсене на предлаганите 
инвестиции. В случаите, в които индивидуална градска община не може да формулира в рамките 
на своето население или територия и да идентифицира адекватно търсене, следва да се 
интегрират и насърчават консултациите и сътрудничеството с другите общини в рамките на 
агломерацията. Подходящо ще бъде дори между-общинско планиране на инвестициите. Във 
всички случаи съвместното участие е по желание. 
 
Специфична цел 
 
Да се подпомогне развитието на устойчиви, сближени и достъпни градски центрове с цел те да 
бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, прихождащата работна ръка и 
да действат като двигател за повишаване конкурентноспособността на регионите.  
 
Кратка обосновка на приоритета 
 
Голяма част от по-слабо развитите градове в България имат относително ограничена 
икономическа база доминирана от един единствен икономически сектор, чийто упадък има 
негативно влияние върху икономиката на региона като цяло. Конкурентноспособността на тези 
градове зависи от прилагането на политика за създаване на подходяща организация на 
икономическите дейности в градските територии, като по този начин спомага за разнообразяване 
на икономическата им база. От своя страна, конкурентноспособността на градските центрове и 
агломерации е главен фактор за цялостната регионална и дори национална 
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конкурентноспособност. Бъдещият просперитет на обкръжаващите територии се базират също 
на конкурентноспособните по-големи и по-малки градове. Материалното и социално 
благополучие на градовете също е важен фактор за тяхното социално, екологично и 
икономическо развитие. Политиките за развитие целящи достигане на така поставените цели, до 
голяма степен зависят от специфичните местни условия.  
 
В икономическото съревнование между градовете и регионите, подпомагането на тяхната 
конкурентноспособност означава едновременно развитие на  предимствата и преодоляване на 
недостатъците. Допълняемостта, обаче, трябва да бъде фокусирана не само и единствено върху 
икономическата конкурентноспособност, но би трябвало да се разшири по отношение на всички 
други функции на градовете, като култура, образование и социална инфраструктура. Бъдещата 
политика трябва да подкрепя ефективното сътрудничество между градовете, което се основава 
на общи интереси и на усилията на всички участници. Предпоставка за това е доброволното 
сътрудничество и равните права на участниците.  
 
Процеса на планиране е много важен за устойчивото развитие на градските територии и за 
интегрираното управление на градската инфраструктура. Градското планиране в контекста на 
териториалното устройство, има ясно определена роля в рамката на регионалната политика на 
България, която е изцяло в компетенциите на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство. В структурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, 
което отговаря за провеждане на държавната политика свързана с планиране на териториално 
устройство, е и Националния експертен съвет за териториално устройство и регионална 
политика3. Териториалното устройство на местно ниво се осъществява от областните 
управители, общинските съвети и кметовете 4.  
 
Бъдещето на градовете зависи от борбата срещу нарастващата бедност, социална изолация и 
загуба на някои градски функции. Трябва да се осигури подкрепа за реконструкцията на 
недостатъчно развитите територии и изоставени индустриални площи в градовете и 
прилежащите им пространства. Чрез интегриране на функциите в гадовете, всички жители би 
трябвало да имат възможност за достъп до услуги и  съоръжения, зелени площи, общо и 
професионално образование и здравни услуги с добро качество. Това включва също и опазване 
и развитие на малките по площ зелени пространства, които трябва да изпълняват едновременно 
екологични и важни социални функции. 
 
От друга страна благоразумното управление на градските екосистеми е от голяма важност. 
Разширяването на зелените площи и прилагането на общи енергийни системи в публичния 
сектор са примери за благоразумна екологична политика.  
 
Водата е важен природен ресурс за, домакинствата, индустрията, отдиха, производството на 
енергия и транспорта. Проблемите по отношение гарантирането наличието на вода ще 
нарастват в бъдеще, не само от гледна точка на количеството, а и на качеството. 
Продължаващото замърсяване, свръх потребление и лошо управление на водните ресурси води 
до влошаване качеството на водата. Поради това се появява нуждата от политики за опазване на 
водите и за управление на водните ресурси. Водата обаче може също така да представлява и 
заплаха. Териториалното планиране и свързаните инвестиции в съоръжения за защита на хората 
и за намаляване на риска от наводнения са от изключителна важност. Мерките за защита от 
наводнения могат да бъдат комбинирани с мерки за опазване на природата или възстановяване 
                                                 
3 Ch. 1; Art 3 (2) Spatial_planning_act 
4 Ch. 1; Art 4 and 5 Spatial_planning_act 
 



 80

на околната среда. В допълнение, политиките биха могли да бъдат фокусирани към намаляване 
на нуждата от вода и нарастване на ефикасността на водоснабдителните системи с цел 
устойчиво ползване на водните ресурси. В тази мярка не се предвижда подпомагане на 
инфраструктура (канализационни мрежи, СПСОВ и водоснадителни мрежи) в градските центрове 
и агломерационните ареали попадащи в географския обхват на приоритета, тъй като това е 
предвидено в рамките на Оперативна програма „Околна среда”. По този начин, интервенциите в 
рамките на този приоритет се разглеждат предимно като допълващи големите интегрирани 
инвестиции в околната среда финансирани от Кохезионния фонд.  
 
За постигане на по-добър ефект е определен специфичен териториален фокус и е направено 
разделение между интервенциите в рамките на различните програми за всяка отделна мярка и 
кореспондиращите й инвестиции. В резултат на това са определени следните важни елементи:  
 

 Подобряване на икономическата основа, околната среда и обслужващата 
инфраструктура в градовете, за подобряване тяхната атрактивност за инвестиции; 
 Подпомагане на интегрирани стратегии за развитие на градовете с отчитане на 
социалната идентичност и функционалното разнообразие. Особено внимание би 
трябвало да се обърне на борбата със социалната изолация и възобновяването и/ или 
преструктурирането на неизползваните или изоставените градски територии и места. 
 Подпомагане устойчивото управление на градските екосистеми 
 Развитие и прилагане на икономически инструменти за управление на водите вкл. 
подкрепа на методи за икономично използване на водата и технологии по специално в 
територии с недостиг на водни ресурси. 
 Подкрепа за ефективни методи за намаляване на нерегламентираното разрастване на 
градовете; намаляване на натиска от нарастващата урбанизация 
 Укрепване на средните по големина градове, които заемат централно място в 
регионалното развитие и подкрепа за създаването на мрежи между тях 
 Интегриране на прилежащата към големите градове околна среда в рамките на стратегии 
за пространствено развитие на градските региони, с цел постигане на по-ефикасно 
планиране и използване на земята, със специално внимание на качеството на живот в 
градските покрайнини. 

 
Географски обхват 
 
Географския обхват е определен на ниво общини (NUTS IV) съгласно Фиг.10 от социално- 
икономическия анализ. 
 
Мярка 1.1. Екологични инфраструктури 
 
Специфична цел 
 
Да се осигури добро качество на живот и подходящи екологични условия съвместими с нуждите и 
изискванията на населението в градските центрове и агломерационните ареали 
 
Кратка обосновка на мярката  
 
От 2002 г., около 98.8% от населението на страната е свързано в система за централизирано 
снабдяване с вода която е публична собственост, въпреки че този процент е по-нисък за 
Северозападния и Южения Централен район (съответно 96,7 % и 96,9%). Независимо от факта 
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че някои инвестиции във водния сектор бяха реализирани през последните години, има средни 
по големина градове и дори областни центрове които все още са с режим на водата. Основните 
области с такъв режим - включително техните областни центрове - са Габрово, Перник и Смолян, 
където 88 % от населението е с воден режим. На национално ниво, относителния дял на 
населението в състояние на режим е 21,6 %, като ситуацията е най-тежка в Северозападния 
район, където почти половината от местното население (45,5%) нямат постоянен достъп до вода. 
В Северен Централен район това се отнася за около една четвърт от населението, докато за 
Южен Централен район на планиране и за Югозападен район индикаторите са близки до тези на 
национално ниво. Последните които се сблъскват с тези проблеми са разположени в източната 
част на страната (Североизточен и Югоизточен район), където относителния дял на населението 
което живее в условия на нарушено водоснабдяване е доста под-нивото на средното за страната 
(14.4% и 13%). 
Управлението на водите на територията на Република България се извършва на национално 
ниво и на басейнов принцип. Речният басейн е основна единица за съвместно управление на 
количеството и качеството на повърхностните води и подземните водни ресурси за постигане на 
устойчиво използване и опазване на водите и водните екосистеми. Управлението на водите, 
водосборните райони и водните икономически системи и съоръжения се изпълнява въз основа 
на плановете за управление на речните басейни.  
През последните години се наблюдава тенденция за подобряване на общото екологично 
състояние на водите. Горните течения на реките се характеризират с незамърсени до слабо 
замърсени води. В редица региони се наблюдава  значително намаляване на броя на секторите 
с нарушен статус и не се наблюдава появяване на нови места със нарушен хидробиологичен 
статус.  
Инвестициите в градските територии, особено за обновяване на съоръженията и техническата 
водоснабдителна инфраструктура с цел подобряване на обществените услуги и съответно 
подпомагане на икономическото развитие са от решаващо значение. Основната инфраструктура, 
която е жизнено важна за живота в градовете, в редица случаи липсва, или е в много лошо 
състояние, или не е в състояние да посрещне нарастващите нужди на населението и бизнеса и 
не е в съответствие с изискванията на Европейското и национално законодателство.  
 
Тъй като градовете трябва да осигурят подходящи условия за инвестиции и благоприятни 
условия на живот на гражданите, постигането на високо качество на околната среда предоставя 
големи потенциални възможности за редица икономически дейности в градските и крайградски 
територии – търговия, туризъм, отдих. Интервенциите ще бъдат фокусирани върху обновяване 
на съоръженията, възстановяване на мрежите и техническата инфраструктура.  
 
Укрепването на синергичните връзки между опазването на околната среда и икономическия 
растеж е едно от основните направления на Стратегическите Насоки на Общността за периода 
2007-2013 г., със специално внимание върху инвестициите в екологична инфраструктура в 
регионите за сближаване от новите страни членки, които да са в съответствие с екологичното 
законодателство на ЕС.  
 
Законът за водите в България предписва, че държавната политика, свързана с експлоатацията, 
реконструкцията и модернизацията на водните системи и съоръжения, се провежда от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството за водоснабдителни и 
канализационни системи и съоръжения в населените места и за предпазване от вредното 
въздействие върху водите в границите на населените места. 
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Силните валежи и наводненията, които настъпиха в България в периода май-юли 2005 оставиха 
катастрофални последствия върху инфраструктурата и регионалните и местни икономики. В 
допълнение, животът на много хора беше застрашен. Валежите причиниха обилни наводнения, 
материални щети и застрашиха населението. Все още съществува потенциална опасност от 
нови и по-големи наводнения. Тези наводнения могат да доведат до последващо заливане на 
засегнатите места, което да навреди на съществуващите екосистеми и биотопи. Като резултат, 
тези зони могат да изпитат сериозен дисбаланс в тяхното развитие, което ще увеличи 
териториалните различия.  
 
Засегнатото население от тези бедствия е около 3,2 милиона души, 2 милиона от които, са 
пострадали директно от разрушителната сила на наводненията. Като резултат от наводненията 
голяма част от засегнатите райони бяха лишени от електричество, адекватно водоснабдяване и 
липса на комуникации. Освен това анализът на данните показва, че 6300 частни и публични 
сгради са били наводнени, част от местното население е било евакуирано и оставено без 
необходимите домашни условия и удобства, 52 речни моста са повредени, 420 улици и 35 км ж.п. 
линии са разрушени, а също така и някои ж.п. станции. Българското правителство положи 
неимоверни усилия, за да се справи с тази сложна ситуация. В това отношение, е регистрирана 
сериозна необходимост за определяне на подходящи мерки за предотвратяване на екологичния 
риск, за ефективно управление на неочаквани потенциални водни бедствия, наводнения, 
засушаване и свлачища. 
 
Видове дейности 
 
Предвиждат се инвестиции в следните специфични области, отнасящи се до екологична 
инфраструктура и услуги: 

 Рехабилиатция, реконструкция и строителство на главни водоснабдителни 
тръбопроводи, свързващи водоснабдителните мрежи в урбанизираните територии с 
водоизточниците, подобряване на сондите и водохващанията; 
 Рехабилитация и строителство на дренажни съоръжения и инфраструктура; 
 Създаване и укрепване на инфраструктура за предпазване от наводнения и свличаща, 
т.е. диги, поддържащи съоръжения, язовири, бентове и т.н. 
 Строителство на или разширяване капацитета на водните резервоари, за осигуряването 
на необходимите количества вода, както и стабилно водно налягане, за да се балансира 
мрежата и да се гарантира стабилно водоподаване 
 Осигуряване на достъп до алтернативни водни ресурси; 
 Конструкция/разширяване на пречиствателни съоръжения за подобряване качеството на 
питейната вода; 
 Доставка на оборудване за регистриране на водни течове в градските водоснабдителни 
мрежи; 
 Закупуване на машини за поддръжка на линиите за защита от наводнения; машини за 
защита на дигите и речните корита от вредна растителност; 
 Модернизация на помпени станции, структурите за воден контрол и пренасочване на 
водите; 
 Малки инфраструктурни мерки за борба с ерозията на бреговете, създаване на малки 
резервоари за задържане на вода, бентове и т.н. 
 Създаване и въвеждане на хидравлични структури за намаляване или елиминиране 
опасността от наводнения и последиците от тях; 
 Системи за хидрометрологичен мониторинг на градската среда; информационни системи 
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за мониторинг и ранно предупреждение за високо ниво на реките; 
 Подобряване на системите за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци; 
 Изграждане на шумозащитни съоръжения 
 Проучвания за осъществимост, главни планове, технически проекти, подкрепа за системи 
за управление на околната среда (ISO 14000, EMAS), развитие на иновативни 
методологии и инструменти (напр. сравнителна оценка на риска), програми за 
намаляване на разходите, териториално планиране и др., са също избираеми; 
 Кампании за обществена осведоменост, обществени прояви и проекти на хората, 
публикации, въпросници, изследвания, семинари за стимулиране на подкрепата и 
отговорността на гражданите за предложените инвестиции; 
 Обучения за устойчиво развитие и управление на съоръженията за водоснабдяване, 
програми и планове за предотвратяване на риска и насърчаване използването на 
възобновяеми енергийни ресурси 

 
Крайни бенефициенти 
 
Общини, общински компании, асоциации на общини, неправителствени организации с 
представителство на местните власти. 

Мярка 1.2. Социална инфраструктура 
 
Специфична цел 
 
Да се осигури подходяща и рентабилна социална, културна, образователна, здравна 
инфраструктура и информационни услуги, съвместими с бъдещите изисквания на населението в 
градските центрове и  техните прилежащи територии 
 
Кратка обосновка на мярката  
 
Осигуряването на устойчиво градско развитие не може да бъде постигнато само чрез инвестиции 
в основна инфраструктура. Това е много по-широк процес, който включва също така устойчиво 
социално развитие – от гледна точка на образователна, културна и здравна инфраструктура. Във 
всичките шест района за планиране общото положение е, че социалната инфраструктура е зле 
адаптирана към настоящата ситуация и неочаквани нужди или е в лошо състояние. 
Оптимизирането на социалната инфраструктура ще доведе до повишаване качеството на живот, 
и ще съдейства за подобряване на човешкия капитал в страната. 
 
Интервенциите по тази мярка са важни за повишаване на икономическата, социалната и 
културната интеграция в градските територии. Ще се подкрепят също и интервенции, насочени 
към подобряване на градската инфраструктура за нуждите на инвалидите. Освен това ползите от 
подкрепяните дейности по този приоритет ще се разпространят и върху градските прилежащи 
територии и ще въздействат положително и върху близките най-слабо облагодетелствани 
райони. Дейностите по тази мярка ще бъдат допълващи на меките интервенции по ОПРЧР и ще 
бъдат координирани по подходящ начин между управляващите органи. Що се касае до 
образователната и културната инфраструктура тази мярка ще се фокусира върху училища, които 
обслужват деца от съседни общини и читалища, разположени в областните центрове. 
 
Градовете също така са важни центрове за качествено медицинско обслужване и за 
инфраструктурата на държавните институции за здравеопазване. Има голяма разлика в 



 84

качеството на медицинското обслужване и здравната инфраструктура между големите и малките 
градове. Интервенциите по тази мярка ще подпомогнат достъпа до здравни услуги, превантивни 
лечения и рехабилитационни дейности. Също така са предвидени инвестиции в оборудване и 
линейки, както и кампании за здравна информация. Това ще предотврати претоварването на 
големите болници и ще подобри значително здравното обслужване в агломерационните ареали 
попадащи в географския обхват на въздействие на приоритета. 
 
Видове дейности 
 

 Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на образователните 
институции – училища и университети, извършващи обучение, научни изследвания и 
развойна дейност (включително учебни пособия, библиотеки, лаборатории, спортни 
съоръжения и учебни корпуси). 
 Въвеждане и поощряване на модерни ИКТ методи за обучение, осигуряване на достъп до 
Интернет в образователните институции; 
 Модернизация на инфраструктурата и оборудване на здравни и лечебни заведения за 
първична, спешна, специализирана извънболнична и болнична помощ съгласно 
Националната здравна карта; 
 Подобряване на заведенията за настаняване на възрастни хора и тези, свързани с грижи 
за децата; 
 Осигуряване възможности за настаняване на бездомни деца и други групи в 
неравностойно положение 
 Строителство, ремонт, рехабилитация и оборудване на културни центрове, обществени 
театри, читалища, библиотеки и др.; 
 Одити за енергопотрепление и мерки за енергийна ефективност в сградите на 
обществени държавни институции, споменати по-горе (включително топлоизолация, 
смяна на дограма, локални инсталации, свързани с централната отоплителна система, 
газоснабдяване или алтернативни възобновяеми енергийни източници; 
 Подобряване достъпа до обществени сгради и улична мобилност за инвалиди и хората в 
неравностойно положение; 
 Осведомителни кампании, обществени анализи, публикации, анкети, обучения и 
семинари за стимулиране гражданска подкрепа и отговорност за предложените 
инвестиции; 

 
Крайни бенефициенти 
 
Администрации на университети и държавни училища в координация с Министерство на 
образованието и науката, държавни здравни институции в координация с Министерство на 
здравеопазването, държавни институции за социални грижи в координация с Министерство на 
труда и социалната политика и техните регионални структури, общински власти за общинските 
институции; 
 
Мярка 1.3. Организиране на икономически дейности 
 
Специфична цел 
 
Да се улесни  интегрирането на инфраструктурни съоръжения и места за повишено бизнес 
развитие и привличане на нови инвестиции. 
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Кратка обосновка на мярката  
 
През последните години България постигна добър прогрес в икономическото си развитие. 
Наблюдава се стабилен ръст на БВП (3-7%) в българските региони и предимно в главните 
урбанизирани територии, който е сравнително по-висок от средния за ЕС на 15-те. Въпреки това 
през 2002г. БВП (ППС) на глава от населението е само 29% от средния за ЕС на 15-те, което 
нарежда българските региони на последно място в сравнение с тези  на страните членки на 
Европейския съюз. В този смисъл, все още са необходими значителни усилия за установяване на 
благоприятни условия за покачване на регионалната конкурентноспособност, привличане на 
нови вътрешни и чуждестранни инвестиции и осигуряване на устойчиво икономическо развитие. 
 
Основна нужда на всеки от 6-те NUTS II района за планиране в България е насърчаването на 
инвестициите за подпомагане на тяхното развитие и по-нататъшните структурни промени. Това е 
важна предпоставка за преодоляване на социално-икономическите проблеми в определени 
градски територии, които са най-засегнати от процеса на преструктуриране на икономиката и в 
същото време имат най-ниска приспособимост към съществуващите пазарни условия. Tези 
територии се нуждаят от специални мерки за насърчаване на инвестициите в нови икономически 
дейности и диверсифициране на моно-структурната икономика. Тези дейности изискват 
специално внимание, за да се осигури положителен социален и демографски ефект върху 
територията в дългосрочна перспектива и да се постигне стабилно икономическо развитие. 
 
Екстензивното икономическо развитие, концентрирано в градските територии е зависимо от 
различни фактори , най-значими сред които са законовата база, фискална политика и 
съществуващите инфраструктурни условия за развитието на бизнеса. В тази връзка, през 
последните години са проведени редица изследвания, потвърждаващи факта, че индустриалното 
развитие често е затруднено главно поради остаряла и неадекватна свързана инфраструктура, 
която е фундаментална предпоставка и необходимо условие за привличането на чуждестранни и 
вътрешни инвестиции. Главният интерес на чуждестранните инвеститори, наблюдаван от 
Агенцията за инвестиции в България (АИБ) са инвестиции „на зелено” и „на кафяво”, което е 
показателно за това че инвеститорите търсят главно индустриални парцели със задоволителна и 
добре поддържана инфраструктура и по възможност новопостроени или запазени 
производствени съоръжения. 
 
Големите и средните градски центрове все още страдат от смесени градски функции, където 
комбинацията от жилищни и производствени функции и услуги е основната причина за 
замърсяване на околната среда (въздух, вода и главно почва), проблеми свързани с логистиката 
и общи проблеми на мобилността за трансфер на стоки и хора. Също така в райони с 
агломерации от общини, съществуват подобни проблеми, особено липсата на координирано 
териториално планиране е предизвикало натрупване на инфраструктури с различни функции, 
сред които и места, подкрепящи бизнеса. В тази връзка, политики за урбанизация напоследък са 
насочени към идентифицирането на ad-hoc пространствени функции във връзка с различните 
нужди на потребителите, вземайки в предвид необходимостта за намаляване разпростиращия се 
ефект на градовете и големия брой градски агломерации.  
 
Бизнес зоните са важен инструмент за икономическо развитие, най-вече за насърчаване на 
инвестициите, създаване на работни места, подобряване нивото на технологичното оборудване, 
както и намаляване различията в икономическото развитие. Тези места се определят като 
особена част от градските околности и прилежащи територии, където могат да се реализират 
инвестиционни проекти на местни и чуждестранни инвеститори. Бизнес терените са основно 
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общинска или държавна собственост. Развитието на индустриалните зони ще позволи 
привличането на инвестиционни проекти, както и инвестиции в производство и услуги с по-висока 
добавена стойност. 
 
Индустриалните и бизнес зони често се намират в близост до градските предградия и имат добри 
предимства за посрещане нуждите на инвеститорите – транспортен достъп до главни 
вносни/износни пътни мрежи, комуникационна и инфраструктурна осигуреност (водоснабдяване, 
газифициране, комуникационни технологии). Инфраструктурата на тези места обаче често е 
остаряла и не е поддържана добре, тъй като общините не са способни да инвестират средства 
значително надхвърлящи техния годишен бюджет. За тази цел, въпреки че имат добър 
потенциал за развитие, тези градски зони не могат да оползотворят този капацитет, поради 
липсата на адекватна инфраструктура. 
 
В резултат на изследването интереса на чуждестранните инвеститори и имайки предвид 
съществуващите възможности, може да се обобщи, че наличността на  бизнес зони с достатъчно 
и добре поддържана инфраструктура и в някои случи построени производствени мощности, 
определено увеличават интереса на инвеститорите за установяване на допълнителни 
производствени дейности. Регистрирана е спешна нужда от изцяло оборудвани индустриални 
зони, които могат да бъдат предложени на потенциалните инвеститори. Най-предпочитаните 
места за установяване на производствени съоръжения са на разстояние от 100 км от столицата 
или други големи градове с индустриални традиции и достатъчно работна ръка, на магистрали 
или първокласни пътища или близо до тях, близо до добри логистични връзки. 
 
Тази мярка ще подкрепи политиката за привличане на инвестиции за изграждане и развитие на 
индустрилани зони и бизнес места определена в Стратегията за насърчаване на инвестициите в 
Република България 2005-2013. Тя е насочена директно към две от основните цели на 
стратегията – 6.2 Развитие на техническата инфраструктура и 6.4 – Регионална политика за 
насърчаване на инвестициите. Мярката е в съответствие и с Приоритет 2 на Националната 
стратегия за регионално развитие 2005-2015 – “Развитие и модернизация на инфраструктурата, 
създаваща условия за растеж и заетост”, която акцентира на необходимостта от развитието на 
индустриални паркове посредством интегриран подход на регионално ниво. 
 
Видове дейности 
 
• Подобряване и реконструкция на съществуваща или развитие на нова техническа 

инфраструктурна мрежа свързана с бизнеса (напр. системи за водоснабдяване и 
канализация, комуникационни връзки, електрически системи, улично осветление, връзки за 
газоснабдяване) 

• Създаване на нови места за инвестиции „на зелено” за организация и насочване на бизнес 
дейностите и прехвърляне в тези зони на производства, които се намират в централните 
градски зони и не отговарят на критериите за безопасност,  

• Обновяване на съществуващи индустриални зони и развитие на места с потенциал за 
инвестиции „на кафяво”. 

• Почистване, възстановяване, екологично почистване (където е подходящо) на бизнес зони 
• Конструкция/реконструкция/рехабилитация на кратки участъци от местни пътища, 

осигуряващи достъп до бизнес зоните 
• Поставяне на знаци и табели до или в рамките на бизнес зоните 
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Крайни бенефициенти 
 
Общини, общински компании, асоциации на общини, неправителствени организации с 
представителство на общинските власти. 
 
Мярка 1.4. Подобряване на физическата среда 
 
Специфична цел 
 
Да се подобри физическия облик на градските центрове и агломерации, като част от по-широка 
социална стратегия за обновление. 
 
Кратка обосновка на мярката 
 
Градовете и урбанизираните територии могат да бъдат успешни и устойчиви само ако 
гражданите желаят да живеят и работят в тях и имат възможност да си взаимодействат, пътуват 
и да създават своите домове в тях. Те могат да бъдат привлекателни за чуждестранни бизнес 
посетители, инвеститори и туристи, само ако цялостната градска среда е безопасна, устойчива и 
с високо екологично качество. Градската среда винаги е играла значима роля в средата за живот 
на хората.  
 
Зелените площи в големия и малкия град имат силно влияние върху качеството на живот за 
неговите жители. Тези пространства предоставят възможности за физически упражнения, 
социални контакти, отмора и спокойствие. Добре поддържаните зелени площи, паркове и гори 
могат да се превърнат в най-предпочитаните и характерни черти на градските зони. Те трябва да 
бъдат защитени и следва да се вземе предвид възможността за създаването на нови зелени 
площи или други обществени пространства, чрез обновяването на съществуващи изоставени 
площи. Зелените площи също така са важни и за био-разнообразието. Предоставянето на 
възможност на гражданите да имат контакт с природата е важен подход за обществена 
осведоменост и по-широки въпроси за опазване на околната среда. 
 
Градските центрове трябва да се превърнат в привлекателни за живеене места, в противен 
случай въпреки екологичните аргументи в полза на гъсто населените градове, гражданите ще 
продължат да се разселват в предградията и прилежащите околности. Общата цел в тази област 
е предпазването и подобряването на градската среда, за да се подобри качеството на живот, да 
се опази човешкото здраве и да се защитят местните и глобални еко-системи. Намаляването на 
цялостното въздействие върху околната среда (или “екологичния отпечатък”) на градските 
дейности е пътят напред, тъй като това ще доведе до подобрения както в рамките на 
Европейските градски райони, така и другаде. 
 
Ще бъдат прилагани специфични мерки, отнасящи се до определени градски области, за тяхното 
физическо обновление или преодоляване на пренаселеността им, чрез благоустройствени 
дейности за изграждането на привлекателна градска среда, което ще доведе до бъдещи 
инвестиции и по-голямо развитие. Тези дейности ще включват рехабилитация на градската среда 
в жилищните квартали, където съществуват проблеми, свързани със социалното изключване на 
голяма част от населението, премахване на гетата и подобряване на благоустрояването на 
населените места и кварталите, населени с уязвими социални групи, подобрен достъп до 
обществени услуги и образование и също ще допринесе по този начин за разрешаването на 
съществуващи проблеми. 
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С помощта на тази мярка оскъдността от зелени площи и места за отдих ще бъде преодоляна и в 
крайна сметка ще бъде увеличена възможността за отдих и привлекателност на градовете. 
Намеренията са свързани с преоткриване и възстановяване на съществуващи зони, да се 
подобрят или съответно да се създадат зелени площи, озеленяване на градини, използване от 
свободна и изоставена земя, по екологичен начин, както и изграждането на пешеходни и 
велосипедни алеи, свързващи централните части с важни места в градската зона.  
 
Тази мярка също така ще насочи ресурси за подобряване атрактивността на регионите и по-
големите градове (градски зони), чрез подобряване на достъпността, осигуряване на адекватно 
качество и ниво на услуги, и запазване на екологичния им потенциал. За тази цел мярката ще 
подкрепя специфични интервенции, предназначени да подобрят както физическата градска 
среда (благоустройствени дейности в близост до бизнес центрове, жилищни зони, исторически 
места, и т.н.) и средата на живот (открити пространства, градски облик, паркове и градини). 
 
Видове дейности 
 
• Инвестиции за възстановяване, преустройство, обновяване, почистване, подобряване, 

развитие на обществени места, места за отдих и развлечение, исторически и културни 
паметници, зелени места и паркове, площади, изкуствени и естествени езера, поточета; 

• Обновяване на улични пешеходни зони и тротоари и подобряване на достъпа; 
• Инвестиции за подобряване на градските архитектурни елементи; 
• Изграждане на велосипедни алеи, пешеходни зони, алеи и подлези, включително 

интервенции за достъп (знаци и т.н.) 
• Създаване на паркинг места и други съоръжения за паркиране; 
• Рехабилитация и създаване на детски градинки за активен спорт, възстановяване и свободно 

време; 
• Озеленяване и почистване на градския пейзаж 
• Възстановяване и обновяване на исторически и културни паметници, намиращи се в 

градовете, 
• Увеличаване на сигурността и превенция на престъпността, включване на жителите в 

надзираване на кварталите, подобрено улично осветление; 
• Мрежи за обществена осведоменост и партньорство, планове за действие за градско 

възстановяване, кампании, обществени кръгли маси и фокус групи, публикации, анкети, 
проучвания, изследвания, семинари, за да се насърчи участието и отговорността на 
гражданите за предлаганите инвестиции.   

• Специфични кампании за поддържане на физическата среда (кампании срещу 
замърсяването, зелени кампании, кампании за залесяване в градовете) 

• Обучения и въвеждане на нови „зелени” технологии 
• Поощряване на нови и модерни структури за градско управление, обучение на персонала 
• Обмяна на опит и добри практики и развитие, градско управление и устойчивост 
• Развитие на иновативни стратегии за градско развитие, градоустройствени планове, 

интегрирани планове за градски агломерационни ареали, съвместни проекти за подобряване 
на физическата инфраструктура. 

 
Крайни бенефициенти 
 
Общини, общински компании, асоциации на общини, не-правителствени организации в 
партньорство с общините 
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Приоритет 2: Местни и регионални транспортни и комуникационни връзки 
 
Въведение 
 
Развитието на транспортната система е от съществено значение за създаването на условия за 
устойчивост и връзка между градовете и трансформацията им в регионални кръстопътни 
центрове. Придвижването в градовете и между тях е от първостепенно значение за качеството 
на живот и работа, достъпността и ефикасността са определящ фактор за икономическа 
конкурентноспособност. По-специално връзката между градските центрове и техните прилежащи 
територии остава най-практичния начин по който да се предложат възможности за тези райони 
 
В перспективата на устойчивата среда, въпросът за мобилността трябва да бъде разглеждан 
интегриран аспект. Средствата в този приоритет ще бъдат синергични със средствата 
предвидени в Оперативна програма „Транспорт”. Мобилността трябва да бъде поддържана чрез 
разумен баланс между употребата на частния и обществен транспорт, между пътния и други 
екологосъобразни начини за транспорт. Съществуват три ключови фактора: 

1. Добре планирана основна инфраструктурна мрежа 
2. Правилно управление на транспортната система 
3. Обществен транспорт 

 
Този приоритет обхваща системата за градски транспорт и насърчава интегрирания и 
мултимодален подход като подходящ особено в по-големите градове. Той също създава условия 
за групите, които имат със специфични проблеми с мобилността, подсилващи тяхното 
неблагоприятно положение или изключване. 
 
Специфична цел 
 
Да се осигури достъп и връзка между градските центове и агломерации, между градските 
агломерации и свързаните по-малко урбанизирани периферни райони 
 
Кратка обосновка на приоритета 
 
Общественият транспорт обслужва градските и междуградските връзки във всички райони. 
Неговата инфраструктура обаче е технически износена. Бързото нарастване в степента на 
моторизация през последното десетилетие, на фона на остарелите системи за контрол на 
трафика, причини огромни проблеми за движението (задръствания) в големите градове и 
проблеми с паркирането на превозните средства основно в градовете исторически центрове, 
както и в жилищните райони. Услугите на обществения транспорт в районите обект на  
туристически интерес не осигуряват достатъчна достъпност до тези дестинации. Услугите на 
обществения транспорт в периферните райони имат значително по-ниско качество (от гладна 
точка на брой и честота на обществените линии) в сравнение с централните райони. Проблемът 
със социалното изключване на определени обществени групи и създаването на равни 
възможности на трудовия пазар до известна степен е последица от трудностите за придвижване 
на хората. 
 
Градските центрове се нуждаят от добре планирана и интегрирана транспортна система, която 
поддържа географската и социална кохезия в градовете, свързва периферията с центровете на 
районите, осигурява достъп до пазара на труда и значително благоприятства за активния 
културен и социален живот. 
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Пространствената организация на пътната мрежа също обуславя възможностите за транспортен 
достъп на населението до центровете, предлагащи определен тип услуги (здравни, 
образователни, културни и др.) Развитието на транспортната инфраструктура е основа за 
създаването на различни възможности за икономически растеж в отделните региони. 
 
Анализът на регионалния профил на пътната мрежа показва, че пътната мрежа е развита 
относително неравномерно, като мрежата значително се отличава в зависимост от категорията 
на пътя. 
 
Делът на първокласните пътища е най-висок в Югоизточен район, следван от Югозападен и 
Североизточен, като Северозападния район е районът с най-нисък дял първокласни пътища. 
Направленията изток-запад са по-добре развити, отколкото направленията север-юг, като 
обслужването на периферните територии е влошено. 
 
Второкласните и третокласни пътища съставляват 82,9% от пътищата в България. Най-голям е 
делът на второкласните пътища в Северозападен, следван от Югоизточен. и Североизточен 
район. Най-голям недостиг на второкласни пътища се отбелязва в Северен централен и 
Югозападен район. Пътната мрежа от местна значимост е достатъчно плътна, но има лоши 
технически показатели, ниско качество и висок брой пътно-транспортни произшествия. Тъй като 
цялото финансиране от различни донорски програми от 1990 година е съсредоточено върху 
рехабилитацията на основни пътища (магистрали и първокласни пътища), влошаването на 
пътищата засяга основно регионалните (втори клас) (4012км) и областните (трети клас) (11964 
км) пътища. Този процес е подсилен от промяната през 1999 година в категория трети клас и 
следователно под отговорността на централната власт, на 4000км местни пътища поддържани от 
е общините (около 18000 км остават под тяхно разпореждане) 
 
Състоянието на пътната мрежа е един от съществените лимитиращи фиактор, който е причина 
за затрудненията за интегриране на регионите помежду им и в Европейското пространство, 
ограничава мобилността на работната сила, намалява достъпа до различен вид услуги и 
влошава различията между различните райони, последица от което са настоящите изостанали 
периферни региони. 
 
Поради това,че голяма част от второкласната и третокласната пътна мрежа е износена, 
съществува неотложна нужда от осъвременяване на тази пътна мрежа, подобряване на 
безопасността и осигуряване на редовен транспорт, както и за развитие на туризма и достъп до 
административни, здравни, образователни и културни заведения. Подобряването на достъпа до 
най-изолираните райони е сигурна стъпка към преодоляване не само на териториалните 
различия между отделните региони, но също и на вътрешните различия, осигурявайки ползи от 
възможностите създадени от основните мрежи. 
В този смисъл подобряването на транспортната достъпност е елемент от качеството на услугите 
включващ по-нататъшно изграждане и разширяване на техническите характеристики и 
експлоатационни условия на съществуващата второкласна и третокласна пътна мрежа в 
регионите, така че да обхване по-голяма част от територията и по-голям дял от населението и да 
получи транспортни услуги с добро качество, от гледна точка на безопасност и по-кратка 
продължителност на пътуването. 
 
Достъпността в градовете има значително влияние върху качеството на живот, средата и 
икономическата активност. Достъпността трябва да бъде поддържана чрез  провеждане на 
териториална политика в съответствие със използването на територията и транспортното 
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планиране. Целта е да се намали разширяването на градовете и да се възприеме интегриран 
подход за транспортно планиране. Това ще намали зависимостта от личните автомобили и ще 
насърчи използването на други средства за придвижване т.е. обществен транспорт. 
От друга страна информационните и комуникационни технологии (ИКТ) предлагат нови 
възможности за компаниите и регионите и са важен фактор за регионалната 
конкурентноспособност, влияейки върху степента на промяна в регионите и териториалното 
разпределение на икономическите дейности. От гледна точка на сближаването ИКТ предлагат 
значителна възможност за преодоляване на ограниченията от разстоянията и проблема с 
изолираността, типичен за много периферни райони. 
 
Основното заключение, което може да бъде направено е, че всички региони в страната 
значително изостават от гледна точка на технологичен потенциал за растеж, подготвеност за 
употреба и степен на използване на ИКТ. Преодоляването на изостаналостта по отношение на 
технологичния напредък, икономика базирана на знанието и информационното общество е 
въпрос от решаващо значение за развитието на националния и регионален потенциал и 
постигането на интензивен изпреварващ растеж през следващите 10 години. 
 
Най-атрактивните региони от гледна точка на условия и възможности за изследвания и развитие 
на нови технологии, както и с оглед съществуващата инфраструктура и наситеност със средства 
за развитието на информационното общество са Югозападен, Южен централен, Северен 
централен и Североизточен район. В Югозападен и Южен централен район има потенциал и 
ресурси за развитие на основаните на знанието производствени дейности, широк комплекс от 
направления базирани на напредъка в науката и технологиите –  от биотехнологии, 
информационни технологии и приложен софтуер до генно инженерство и генно модифицирани 
храни, технологии за управление и др. 
 
Следователно градските центрове и столицата трябва да бъдат свързани ефикасно помежду си, 
прилежащите им територии и световната икономика. Ефективния транспорт,съответния достъп 
до телекомуникации са основна предпоставка за укрепване конкурентноспособността на 
периферните и по-слабо урбанизираните райони оттук и за социалната и икономическа кохезия. 
Транспортните и телекомуникационни възможности са важен фактор за поддържането на 
полицентричното развитие. Ефективната транспортна и комуникационна система и услуги имат 
ключова роля в засилването на икономическата привлекателност на главните градове и 
регионалните градски центрове. 
 
Мобилността на хора, стоки и информация се характеризира с концентрация  и тенденцията към 
поляризация. Повишената конкуренция в транспорта и телекомуникационния пазар засилва този 
процес. Политиката трябва да  гарантира, че регионите имат адекватен достъп до 
инфраструктура, с оглед подпомагането на социалната и икономическа, а оттук и териториална 
кохезия. Политиката за териториално развитие е насочена към осигуряването на качествена 
транспортна инфраструктура допълнена от второстепенната мрежа за постигането на позитивен  
ефект в регионите. Териториалните различия не могат да бъдат намалени без основно 
подобряване на транспортната инфраструктура и услуги в регионите, където липсата на достъп 
до тази инфраструктура ограничава икономическото развитие. 
 
Политиката за допълване на свързващата мрежа трябва да включва допълващи действия за 
разширяване на вътрешнорегионалните връзки и развитие. Ефективността и плътността на 
второкласната мрежа ще бъде от съществено значение за интеграцията на регионалните и 
градски икономики и тяхната конкурентноспособност. По-специално те служат за укрепване на 
малките и средно големи градове и тяхната функция за регионалното развитие като цяло. 
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Телекомуникационната мрежа има важна роля при компенсирането на пречките  причинени от 
отдалечеността и ниската гъстота в периферните райони. Относително малкия пазарен 
капацитет в регионите с ниска гъстота на населението и съответно високите инвестиционни 
разходи за телекомуникационна инфраструктура водят до ниски технически стандарти и високи 
тарифи, които поставят конкуренцията в неблагоприятно положение. 
 
Мярка 2.1 Системи за  устойчив градски транспорт  
 
Специфична цел 
 
Да се осигури достъпност и сближаване, чрез ефикасни и устойчиви транспортни системи в 
градските центрове и агломерации. 
 
Кратка обосновка на мярката  
 
Целта при развитието на устойчив градски транспорт е повишаване на жизнените и екологични 
условия в основните градски райони в страната. Основна цел ще бъде създаване на по-
ефективен и бърз градски транспорт, изграждане на вторичната инфраструктура на обществения 
градски транспорт и въвеждането на екологосъобразен градски транспорт. Чрез поддържането 
на диверсифисирана градска транспортна система ще бъде постигнато балансирано 
разпределение и намалено негативното влияние върху околната среда. 
 
Прекомерното използване на моторни превозни средства създаде сериозни проблеми в трафика, 
като задръствания и липса на места за паркиране. За да бъдат избегнати задръстванията и 
техните негативни последици публичния транспорт трябва да се съсредоточи върху развитието 
на високоскоростен, привлекателен, достъпен, екологосъобразен и удобен обществен градски 
транспорт. Поради това той е обект на специфично внимание в тази мярка. 
 
Автобусите и тролеите са най-популярния начин за транспорт в градовете и в близко бъдеще ще 
запазят тази своя роля. За съжаление автобусния транспорт е най-големия замърсител на 
околната среда и неговото бъдещо развитие е насочено към намаляване на влияние му върху 
средата. 
 
Настоящите системи за контрол на процесите в обществения градски транспорт не е достатъчно 
ефективна  не позволява вземането на оперативни и перспективни решения относно неговата 
организация и управление. Изпълнението на автоматизирани системи за управление на трафика 
и контрол на транспортните процеси в градовете ще осигури подобряване качеството на услугите 
в обществения градски транспорт. Освен постигането на повишена регулярност на трафика и 
упражняването на контрол в реално време, системите ще позволят запис и контрол на 
пътуването, натоварването на маршрутите и последващата им оптимизация, ще намалят 
грешката на водача и ще направи възможно включването на частни транспортни оператори в 
системата. Въвеждането на нова система за таксуване и получаване на информация за 
пътниците в обществения градски транспорт ще позволи разработването на гъвкава тарифна 
политика, основана на оценката на клиентите използващи транспортните услуги. 
 
Тъй като градския транспорт е един от най-големите замърсители на околната среда, политиката 
за регионално развитие чрез своите инструменти ще подпомага разработването и изпълнението 
на стратегии за екологично чист градски транспорт Интервенциите за подкрепа на екологично 
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чистия градски транспорт ще бъдат приоритетно ориентирани към големите градове в страната, 
където проблемът със замърсяването е най-критичен. 
 
Настоящото нарастване в транспорта на пътници и товари (особено пътния транспорт) има 
нарастващо неблагоприятно влияние върху средата и ефективността на транспортната система. 
Начините за разтоварване на системата са възможни чрез развитието на съответна 
териториална политика, която оказва влияние върху установяването на заетост за населението и 
от тук изискването за мобилност и избор на начин за транспортиране. 
 
Чрез подкрепата за екологичносъобразнаи транспортни системи ще бъде постигнато по-
ефективно използване на съществуващата инфраструктура. Интеграцията на транспорта и 
подробното териториално планиране може да бъде особено ефективно в големите градски 
райони, където зависимостта на населението от автомобилите ще бъде съществено намалена. 
Политика, която благоприятства използването на обществения транспорт в градовете, техните 
прилежащи територии и гъсто населените региони е необходимост. Следователно, пътния 
трафик и товари ще остане от голямо значение, особено за свързването на периферните или 
рядко население райони. 
 
Видове дейности 
 
• Установяване на автоматизирани системи за управление и контрол на трафика 
• Ускорено обновяване на транспортната инфраструктура - основните възли и контактната 

мрежа, подобряване на спирки, ремонт и поправка на съоръжения и оборудване 
• Обновяване на подвижния състав чрез въвеждане на нови единици – автобуси, трамваи, 

тролеи, приспособени за лесен достъп 
• Подобряване достъпността до основната инфраструктура и градските спирки – платформи за 

хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинни, 
звукови и други сигнални уредби, указателни и други технически пособия и съоръжения за 
лица с увредено зрение или слух 

• Въвеждане и подобряване на  системите за управление и информация (центрове за 
управление на трафика, централизирана компютърна система, информационни табла, 
комуникационни подсистеми) 

• Изграждане на инфраструктурата и маршрутната мрежа до нови  по-отдалечени жилищни 
райони 

• Изграждане на система за защита и намаляване на шума  -  поставяне на трамвайни линии с 
анти-вибрационни и елементи за шумозащита 

• Подобряване на автобусния транспорт от гледна точка на околната среда – подмяна на 
автобусния парк с автобуси, които отговарят на изискванията за вредни емисии в изгорелите 
газове, използване на алтернативни газови горива за остарелия парк,  замяна на остарели 
автобуси с нови отговарящи на изискванията по EURO1 и EURO2 

 
Крайни бенефициенти 
Общини, публични транспортни компании 
 
Мярка 2.2. Регионална пътна инфраструктура 
 
Специфична цел 
 
Да се насърчат достъпността, вътрешните връзки и сближаването вътре в регионите чрез 
обновяване и подобряване на определени пътища. 
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Кратка обосновка на мярката  
 
Пътната инфраструктура е от решаващо значение за регионалното развитие и е главен фактор 
за развитието на конкурентноспособен капацитет и сближаване за регионите и държавата като 
цяло. 
 
Подобряването на достъпността до коридорите на основните транспортни дестинации в рамките 
на районите за планиране чрез реконструкция и модернизация на второкласните и третокласните 
пътища ще намали значително времето за пътуване и в същото време ще разшири полето за 
действие на регионалните центрове, които да предлагат услуги със специфично качество. 
Достъпът на периферните и икономически слаборазвитите зони до регионалните пазари на стоки 
и услуги, както и големите индустриални икономически центрове ще се подобри. Вътрешната 
свързаност и достъпността изискват модернизиране на второкласните и третокласни пътни 
системи, като това да трябва да е икономически и екологично обосновано, социално обвързано и 
отговарящо на критериите за пътна сигурност. 
 
В допълнение проектирането в пътния сектор ще цели развитието на нови инфраструктури там, 
където те липсват в регионите. До голяма степен това е валидно за регионите в северната част 
на страната и по – специално за Северозападният и Североизточният райони за планиране, 
където около 40% (съответно 35% за Северозападния район за планиране) се нуждаят от повече 
от 90 минути за да достигнат икономическите центрове. 
 
Докато оперативната програма „Транспорт” предвижда инвестиции основно в автомагистрали и 
пътища 1-ви и 2-ри клас, които са част от трансевропейската транспортна мрежа (TEN), тази 
мярка ще подкрепя реконструирането и рехабилитацията на второкласната пътна мрежа извън 
трансевропейската, както и третокласна такава за да се подобри транспортната достъпност на 
регионално ниво. В допълнение, мярката ще подпомогне подобряването на: 

 Пътища осигуряващи достъп до периферни и слаборазвити зони с потенциал за 
развитие на туризъм;  

 Пътища, които обслужват вътрешно регионални връзки и осигуряват възможности за 
развитие на техният специфичен икономически потенциал;  

 
Тази мярка ще осигури условия за избирателно реконструиране и модернизация на мрежите, при 
условие че предложените инвестиции включват повече от две общини, имат ясната подкрепа на 
областните центрове и имат ясно икономическо и социално отношение, свързано с бъдещи 
инвестиции. Предложеното концентриране върху избрани пътища предполага опростяване на 
подготовката на проекти и по–голяма ефективност в управлението и строителния надзор, както и 
за повишаване въздействието от проектите. 
 
Видове дейности 
 

 Ремонт, реконструкция и възстановяване на второкласни пътища извън 
трансевропейската мрежа (TEN) и третокласни пътища 
 Изграждане на второкласни пътища извън трансевропейската мрежа (TEN) и третокласни 
пътища и свъзани с тях обходни пътища; 
 Подобряване на транспортните връзки до определени дестинации и инфраструктура 
извън населените места – достъп до пристанища, летища, сметища и т.н. 
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Крайни бенефициенти 
 
Областните подразделения на Изпълнителна агенция „Пътища” (ИАП) 
 
Мярка 2.3 Вътрешно-регионални транспортни услуги 
 
Специфична цел 
 
Да се осигурят по-добри услуги за населението в регионите в съчетание с подобрената 
достъпност 
 
Кратка обосновка на мярката  
 
Няма градски центрове, които да бъдат самостоятелни острови. Градовете повишават своята 
атрактивност чрез  улесняване на връзките помежду си и особено със съседните околности. 
Докато оперативната програма „Транспорт” предвижда значителни инвестиции за подобряване 
на националната транспортна система, тази мярка ще се съсредоточи върху градските възли във 
вътрешнорегионалните и градско-селски системи. 
 
Това допълва останалите усилия и специално ще свърже населението в селата и периферните 
райони с градските центрове. Този компонент на мярката увеличава синергичността с 
предвиденото по програма за селско развитие. 
 
Една от целите за развитие на регионалния транспорт и вътрешнорегионалната транспортна 
система между градските центрове е да се разшири икономическото развитие в регионите и по-
балансираното разпространение на икономическите дейности.  
 
Регионалната транспортна система има фундаменталната роля за осигуряването на достъпност 
и  използване на регионалните територии от населението.  По този начин се търси свързване на 
населението в селата и периферните райони с градските центрове. Осигуряването на 
социалната функция на обществения транспорт, особено във вътрешните и планински области, 
подобно на тази в градовете, гарантира достъп до транспортни услуги за ежедневното пътуване 
на учащи, работещи, възрастни, инвалиди и  други хора в неравностойно положение, свързвайки 
ги с основните градски пристанища, летища и жп. гари. Изграждането и модернизирането на 
базисната инфраструктура на транспортните услуги и установяването на автоматични системи за 
управление на трафика и контрол на транспортния процес между най-големите градове и по-
малко урбанизираните региони ще осигуря подобрение в качеството на обществените вътрешно-
регионални транспортни услуги, и ще доведе до повишена на мобилност, създавайки повече и 
по-добри възможности за работа и съответно до подобряване стандарта на живот 
  
Видове дейности 
 
• Подобряване достъпността до базисната инфраструктура и  междуградските автобусни 

спирки – платформи за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и 
информация, светлинни, звукови и други сигнални уредби, указателни и други технически 
пособия и съоръжения за лица с увредено зрение или слух 

• Иновация на подвижния състав чрез въвеждане на нови достъпни превозни средства - 
автобуси  

• Осигуряване на мобилни активи (при изключителни обстоятелства за инвалиди и хора със 
затруднено предвижване от най-отдалечените територии) 
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• Разширяване на  обсега на транспортните услуги специално адресиращи  областите с 
туристически потенциал  

• Развитие на транспортни информационни системи 
• Маркетинг/ предлагане на услугите 
 
Крайни бенефициенти 
 
Общини, обществени транспортни предприятия и други публични предприятия 

Мярка 2.4  Мрежи и услуги свързани с ИКТ  
 
Специфична цел 
 
Да се осигури широколентов достъп до електронни услуги в контекста на прехода към 
информационно общество 
 
Кратка обосновка на мярката  
 
Въпреки, че цифровия опорна мрежа на страната е вече налице, все още има какво да се желае 
по отношение на пълната цифровизация на мрежата на местно ниво и в по-слабо 
урбанизираните райони. Това е особено важно за развитието на модерните телекомуникации. 
Понастоящем, IDSN технологията е много слабо разпространена, а ADSL беше въведен наскоро 
на ограничен брой населени места. Основната бариера пред тях е ниската цифровизация на 
мрежата: 34% в края на 2004 г. и прогнозни стойности от 50-55% за края на 2005 г.  
 
Разглеждайки възможностите за електронен достъп, трябва да се отчете и развитието на 
кабелната телевизия, което създава някои възможности за широколентови комуникации и по-
висока скорост за предаване на данни. България е либерализирала пазара на кабелната 
телевизия, които включва около 639 кабелни оператори в цялата страна. Абонатите на кабелна 
телевизия са 643 048. Основното конкурентно предимство на кабелните телевизионни оператори 
на напълно либерализирания пазар, е че мрежите им достигат до отделните домове. Кабелните 
телевизионни оператори предоставят интернет достъп в пдопълнение към техните основни 
услуги, но относително скъпата интернет услуга не е достъпна за крайните потребители. 
 
По този начин, в настоящия момент кабелните телевизионни оператори не се считат за основни 
конкуренти на доставчиците на интернет услугите (ISPs). Друг недостатък, който може да се 
отчете, е ниското качество на кабелните телевизионни мрежи, които все още са несравними със 
западните стандарти. Достъпът до Интернет на национално ниво показва значително 
подобрение през последната година, по отношение на свързаност, скорост и достъпност на 
цената. Преди разширяването обхвата на кабелните мрежи, основният Интернет достъп бе dial-
up чрез фиксираната мрежа. Според проучването на Витоша Рисърч сред населението и 
бизнеса, най-популярния Интернет достъп в момента е кабелния интернет (около половината от 
връзките) следван от локалните мрежи. Само 2% от населението използва dial-up за връзка с 
Интернет по данни от края на ноември 2004. 
 
Броят на абонатите на доставчиците на интернет в България е над 113 000, като приблизително 
30% от тях са бизнес потребители. Според проучването на Витоша Рисърч, броят на интернет 
потребителите в страната е 1 707 430 през феруари 2005, а разпространението на интернет 
услугите е 22%. Само 5,7% от хората ползващи интернет живеят в селата. Ниският дял на тези 
услуги се обяснява с ограничения пазар и отсъствието на инвестиции. Предлагането на ADSL 
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достъп до интернет от БТК започна едва през 2004 г. Броят на ADSL абонатите към 31.12.2004 г. 
е около 6 000 или около 5-6% от общия брой интернет абонати. 
 
В малките и средни градове с недостатъчна плътност на телефонните постове, фиксираният 
безжичен достъп осигурява много добра алтернатива. За няколко години индексът за електронен 
достъп (4.00 през 2001 г., 4.68 през 2002 г. и 5.55 през 2003 г., 5.93 през 2004, и 7.06 през 2005) 
надхвърли средното ниво на индикаторите за електронна готовност (съответно 3.46, 3.87, 4.25, 
5.05 и 6). Индексът за електронен достъп за 2004 и 2005 г. е по-голям в абсолютна стойност от 
всички останали под-индекси. 
 
Най-критично е бавното развитие на достъп до мрежите в по-слабо урбанизираните райони, 
където през последните години липсва подобрение в сравнение с останалите индикатори. Това 
се отнася до разпространението на ISDN, националния достъп до кабелен интернет и мобилния 
интернет, както и свързаните с това високи разходи и ниската степен на използване на 
персонални компютри от домакинствата.  
 
Въпреки някои положителни аспекти в разпространението на ИКТ в българското общество, 
общото ниво остава относително ниско в сравнение с другите държави. Основната причина за 
това следва да се търси в общия икономически климат, ниския жизнен стандарт и бедността, 
които засягат голяма част от българското общество. В това отношение, проблемите, с които 
българското общество се сблъсква, са по-скоро от социален и икономически характер, отколкото 
от технически характер. Въпреки това, българските потребители се опитват да се справят с тази 
трудна ситуация като търсят по-евтини (и дори безплатни), лесни за използване и относително 
широко разпространени интернет приложения. Според данни от Министерство на науката и 
образованието има приблизително 45 600 копютъра в училищата (основни и средни) през 
2004/2005г. През 2005г. приблизително 50% от учениците в средните училища имат достъп до 
компютри. През последните две години свързаността в учлищата е 36%, което е четири пъти по-
високо от нивото през 2001г.  
 
ИКТ предлагат възможността за разширяване на достъпа до градски възможности и услуги на 
населението в отдалечените райони и за свързване на градското население с по-широките 
национални и международни източници на информация. Въвеждането на нови информационни и 
комуникационни технологии също представлява важна услуга за предотвратяването на 
отрицателни промени на демографските структури, по отношение на създаване на възможности 
за привличане на високо квалифицирани хора, които се занимават със научно-изследователска и 
развойна дейност, нововъведения и консултантски услуги в извън-градските и по-слабо 
урбанизираните периферни райони. 
 
По-специално, административните служби се нуждаят от средства за обслужване на 
населението както в, така и извън градовете. Въпреки че пазарът трябва да осигурява основните 
национални телекомуникационни инфраструктури, има доказателства за специфични пазарни 
пропуски по отношение на местната свързаност с такива инфраструктури и липса на 
предоставяне на услуги. Например, няма икономически подбуди и интерес за изграждане на 
инфраструктура (включително широколентови услуги), както и за развитието на информационни 
и комуникационни услуги в рядко населени и неразвити райони. Тази мярка ще отговори на тези 
нужди. 
 
Ще бъде даден приоритет на тези дейности, които насърчават обществения достъп до 
информационни и комуникационни технологии и осигуряването на ИКТ за обществените 
институции в по-слабо урбанизирани райони. Няма да бъдат включени дейности, които се 
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отнасят за бизнес сектора. Постигането на тази цел е свързано с въвеждането на широколентови 
технологии за цифров пренос на данни, което води до подобрени ефикасност, обхват и 
прозрачност на предоставянето на услуги на населението (образование, здравеопазване, услуги, 
предоставяни от местни и регионални административни служби). 
 
В този смисъл, тази мярка ще подкрепя завършването на модернизацията на преносните 
телекомуникационни мрежи, разширяването на местната телекомуникационна мрежа в по-
широки и рядко населени области и бъдещата цифровизация на местните телекомуникационни 
мрежи. 
 
Подкрепата ще бъде съгласно държавната информационна и телекомуникационна политика, 
която се основава на “е-Европа” и ще отчете индикативните насоки за критериите и начините на 
изпълнение на Структурните фондове в подкрепа на електронните комуникации (SEC (2003) 895 
of 28 July 2003). 
 
Видове дейности 
 

 Изграждане на широколентови връзки към по-слабо урбанизираните райони (напр. DSL, 
кабел, сателит, безжични комуникационни мрежи; 

 Установяване на цифрови връзки и капацитет в по-слабо урбанизираните райони; 
 Развитие на обществени информационни системи – обществени сървъри (които 

осигуряват безплатно свързване); 
 Изграждане на обществени информационни точки за достъп до елетронни услуги за 

социални и икономически нужди, включително и за хора с увреждания; 
 Осигуряване на on-line услуги за институциите от обществения сектор (социални, 

културни и в сферата на здравеопазването) 
 Кампании за разясняване, публикации, въпросници, проучвания, семинари за 

стимулиране на гражданската подкрепа и отговорност и използването на предложените 
инвестиции. 

 
Финансово ще бъдат подкрепени проекти, които са съвместими и в съответствие с новата 
законодателна рамка по отношение на комуникационните мрежи и услуги, както и правилата за 
конкуренция (законодателството в областта на държавните помощи и антимонополното 
законодателство). 
 
Подкрепата трябва да е концентрирана основно в инфраструктура, напр. инсталации (тъмни 
влакна, проводници, стълбове) и оборудване, което е достъпно до всички оператори и 
дружества, предоставящи услуги. 
 
Крайни бенефициенти 
 
Общини, общински компании, центрове за здравеопазване, социални и образователни 
институции, други обществени институции 
 
Субсидираната инфраструктура може да остане собственост на административен орган, частна 
компания, която осигурява съ-финансиране или публично-частно дружество. Ще бъде осигурен 
достъп на всички оператори до инфраструктурата без дискриминиращи условия. 
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Приоритет 3: Устойчиво развитие на туризма 
 
Въведение 
 
 
Тази глава от ОПРР описва избраният приоритет на действие за постигане на целите на 
регионалното развитие и представя мерките за изпълнение на приоритетните области на 
интервенция. 
 
Избраният приоритет е в съответствие с Националната стратегия за Регионално развитие, която 
цели да постигне динамично и балансирано развитие на отделните региони за планиране и 
разглежда туризма не само като средство за “ опазване и поддържане на природното и 
културното наследство”, но и като средство за  “укрепване на връзките между отделните региони 
и засилване на социално-икономическото сближаване”  
 
Въпреки че, Националната стратегия за развитие на туризма все още не е  разработена всички 
документи свързани с туризма предвиждат развитието на устойчив туризъм като един от 
националните приоритети. Специален фокус имат териториите във вътрешността на страната 
разполагащи с доказани туристически ресурси.  
 
Държавните  и местни власти си сътрудничат  с местни и регионални туристически организации в 
подготовката, маркетинга и контрола по изпълнението на програми за развитие на туризма. 
Продуктовите, местните и регионалните туристически организации по смисъла на Закона за 
туризма заедно с общинската администрация играят основна роля в развитието на туризма в 
даден регион, съгласно функциите и правомощията, които им дават Закона за туризма и Закона 
за местните данъци и такси. 
 
Специфична цел: 
 
Да се повиши туристическия потенциал, доходите на населението и заетостта в определени 
вътрешни територии, за развитие на устойчив, диверсифициран, с висока добавена стойност, 
специфичен за региона, висококачествен туристически продукт и да се увеличи  приноса на 
сектора към устойчивото регионално развитие 

Кратка обосновка на приоритета 
 
Туризмът се разглежда като един от приоритетните сектори в българската икономика и неговия 
потенциал се доказва с приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и приходите от 
валутен обмен както и създаването на нови работни места. Нещо повече, в цялата страна 
туризмът се възприема като един от основните инструменти за  подкрепа на регионалното и 
местното развитие. 
 
От гледна точка на взаимообвързаност на отделните показатели, туризма през последните 
няколко години бива “преоткриван” като потенциал за развитието на региони, които нямат 
традиционните за масов туризъм природни дадености. 
 
Стимулирането на индивидуалната инициативност на местното население за изграждане, 
разширяване и развитие на къщите за гости, малки семейни и по-големи хотели, заведения за 
хранене се явява катализатор и за други стопански дейности в регионите. Нарастват 
изискванията и се стимулират инвестициите в инфраструктура, с което се повишава качеството 
на градската среда и се разширява спектъра на предлагани услуги. В междурегионален план се 
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разрастват и насищат транспортните връзки, създават се предпоставки за по-активен обмен. 
Отварянето на уникални по своя характер селища за посещения на туристи, стимулира местното 
население към още по-голямо внимание и грижа в съхраняването и развитието на занаятите и 
народните традиции. Опознаването на бита и културата на региона от самото местно население, 
с цел тяхното по-успешно презентиране е силен източник на национално самочувствие и 
увереност в собствените възможности. Развитието на услугите, стимулира създаването на 
предприятия от различни сектори на икономиката, които да произвеждат стоки и да доставят 
суровини.  
 
В този смисъл, туризмът се явява за България онзи комплексен стимул за икономическо 
възраждане на редица региони, от които бяха оттеглени редица тежки индустриални 
производства, който  им дава възможност да разкрият нов съвременен потенциал за своето 
развитие. 
 
От друга страна, възможностите, които туризма дава за проява на икономическата активност на 
местното население има своята особена “възвращаемост” – обогатяването на местния и 
националния туристически продукт с богатството на опита и традициите на хората по места. 
Стимулирането на регионалния принцип в развитието на туристическия продукт се явява един от 
най-важните фактори за обогатяване на предлаганите комплексни туристически услуги. В крайна 
сметка всичко това допринася за развитието на един от най-важните фактори за общото 
европейско бъдеще – взаимното опознаване и културен обмен. Туризмът от своя страна винаги 
се е явявал един от най-активните посредници за междукултурно общуване. 
 
Засилването на ролята на регионите в структурирането на туристическия продукт и в контекста 
на паневропейската глобализация е сериозна предпоставка за бъдещото развитие на регионален 
туристически продукт, който да обхваща територии извън националните граници на държавите в 
Съюза / балкански фолклор, православни светини и пр./ Развитието на подобни контакти на 
територията на исторически и етнографски обособени региони е и една сериозна перспектива за 
развитието на туризма в международен мащаб.  
 
Туризмът в България генерира около 12- 14 % от БВП на страната. През 2001 година около 
131 000 са заети постоянно и над 50 000 сезонно в туристическата индустрия (според оценки на 
експерти), като общата заетост в този сектор (включвайки и  свързаните с туризма дейности) са 
338 000.  
 
Прогнозите показват, че до 2006 година постоянната заетост в сектора ще се увеличи с 28-30% в 
сравнение с 2001 година. През 2003 година туризма практически е в частни ръце с над 98 % 
собствени  средства, тъй като сектора е приватизиран и е в условията на развиваща се пазарна 
икономика, основана на частната инициатива. В резултат на вътрешни и чуждестранни 
инвестиции в нови проекти, туристическия сектор се превърна в най-бързо развиващата се 
индустрия в България. 
 
Въпреки значителния растеж на туризма в България през последното десетилетие той все още е  
далеч от неговите стойности от края на 80-те години (броя на нощувките е намалял 3 пъти), като 
пазарният му дял в световния туризъм е 0.35%, а в Европейския е 0.9%. От Европейските страни 
по-малко нощувки на чуждестранни посетители е било регистрирано през 2000 година само във 
Финландия (4 милиона) и в Люксембург (2.3 милиона) (през 2000 година в България има 5.1 
милиона нощувки от чужденци). В страни със сходни размери на България стойностите на 
международния туризъм са значително по-големи (10 милионна в Дания, 15,5 милионна в 
Белгия, 26 милиона в Португалия, 27 милионна в Холандия, 33 милиона в Ирландия, 47 милиона 
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в Гърция, 64 милиона в Австрия). Съществуват няколко ограничения, които възпрепятстват 
реализирането на пълния потенциал на този сектор. В България туристическия сектор се 
характеризира с висока концентрация на туристически дейности по Черноморското крайбрежие и 
в най-големите зимни курорти, докато в останалите части на страната сектора е с ограничено 
предлагане на туристически продукти, лошо качество, голям дял на краткосрочни посещения и 
недостатъчни инвестиции в туристическата инфраструктура.  
 
Със своите 9 забележителности,  включени в листата на Световното културно и природно 
наследство – 7 културни (включени и  в Списъка на обектите на световното културно и природно 
наследство на ЮНЕСКО) и 2 природни обекта; хиляди местни културни и традиционни атракции 
и с повече от 5% защитени територии,  България има привлекателна мрежа от природни и 
културни ресурси. Още повече, че това разнообразие от ресурси е концентрирано в малки 
територии, което прави повечето от тях достъпни за кратък период. В България има гистрирани 
исторически паметници, 6 000 крепости, 36 културни резервата, 160 манастира, 226 музея и 
галерии, богата фестивална  и празнична традиция и съхранено етнографско наследство. 
Дадености, представляващи ресурс за културен туризъм в България са културно-историческите 
паметници, културните традиции (етнорелигиозно разнообразие, култура на бита, фолклорна 
традиция и обичаи), както и постиженията на съвременните изкуства, различните фестивали, 
форуми и празнични прояви. 
 
Комбинацията от висок процент защитени територии, голямо разнообразие от културни 
забележителности, разнообразие от традиционни обичай и нрави, осигурява България с високо 
конкурентноспособно предимство в насърчаване на устойчивото развитие на туризма. В страната 
има  102 официално признати находища на минерални води и лечебни калонахадища и 
климатични планински курорти (както и 33 морски курорта), от които 34 са с национално и 68 от 
местно значение.  
 
България има необходимия капацитет за диверсификация и предлагане на туристически 
продукти от нов вид. Със своите 3 национални, 11 природни парка и 89 резервата има 
изключително разнообразие от природни атракции.  
 
Туризма е концентриран в Североизточен и Югоизточен регион за планиране (съответно с 40% и 
с 30 %от общите (чуждестранни и вътрешни) реализирани нощувки). Други региони с голяма 
посещаемост са планинските райони в Южен централен и Югозападен регион, и от групата на 
големите градове с голяма посещаемост са основно градовете София, Пловдив и неговите 
панаири. Най-голям дял в използването на капацитета по използването на средствата за 
настаняване има Североизточен регион (31.8%), следван от  Южен централен (23.2%) и 
Югоизточен (17.8%). Най-нисък дял в капацитета на използване на легловата си база има 
Северозападен регион (2.4%).  Повечето от регионите в България не са успели да създадат 
качествени регионални туристически продукти. В действителност туризма в България се развива 
в около 20 общини, в които се реализират 85% от нощувките, като само в 5 от тях са 
концентрирани 65% от реализираните нощувки. 2/3 от туризма е концентриран в Черноморското 
крайбрежие, като 2/3 от него (измерено чрез реализираните нощувките) е в само 3 общини.  

 
Сравнение на основните туристически показатели на ниво  регион за планиране NUTS 2  през 2003  

Район на 
плоаниране  

Места за 
настаняване  Легла Нощувки Заети в хотели 

ресторанти  

Северозападен   25 2.4% 1427 0.9% 89894 0.7% 2142 2.9% 
Северен централен  98 9.3% 7583 4.8% 458151 3.7% 7946 10.6% 
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Североизточен  337 31.8% 64159 40.4% 5539943 44.2% 16318 21.7% 
Югоизточен  189 17.8% 46661 29.4% 3558578 28.4% 8606 11.5% 
Южен централен 246 23.2% 18402 11.6% 1200993 9.6% 15142 20.2% 
Югозападен  164 15.4% 20633 13.0% 1673920 13.4% 24905 33.2% 
Общо 1059 99.8% 158865 100.0% 12521479 100.0% 75059 100.0% 
Източник: НСИ – Средства за подслон през 2003 в регионите за планиране   

 
Пространствената концентрация има негативно влияние върху туристическия сектор като цяло. 
Концентрацията на посещенията  остава да бъде висока през летния сезон (Април-Септември), 
представлявайки 64% от общия брой на чуждестранните посещения. Реалното  използване на 
капацитета може да се види от данните за процента реализирани нощувки в средствата за 
настаняване,  което е доказателство за интереса на посетителите в регионите. 
 
Много важна предпоставка за привличане и използване на местни, междурегионални, 
национални и чуждестранни ресурси е изграждането на прилежаща инфраструктура.  Докато в 
някои райони има динамично развитие, други са в процес на стагнация, дължаща се основно на 
влошена транспортна ситуация и неадекватни комунални услуги. Износената и остаряла 
инфраструктура остава да бъде пречка за икономическото развитие, особено в неразработени 
райони с туристически  потенциал. 
 
Развитието на туризма е силно зависимо от сътрудничеството между различни райони/общини, 
за да се разработят привлекателни и икономически жиснеспособни регионални продукти. От 
изключителна важност е да се насърчат редица взаимосвързани интервенции, насочени към 
потребностите на  различни елементи от туристическата система и на различни участници, 
свързани с развитието – обществени и частни. Следователно един интегриран подход е важно 
условие за повишаване на атрактивността на регионите за инвестиции и за изграждане на 
висококачествена жизнена околна среда в едно със запазване на регионалната идентичност.  
 
Следователно разширяването на туристически сектор трябва да има положителен ефект не само 
върху самия него, но също и върху развитието на прилежащите индустриални и обслужващи 
сектори, заетостта и общата икономическа ситуация в регионите. Този растеж ще бъде постигнат 
чрез привличането на по-голям брой туристи, увеличаване на средната продължителност на 
престоя и нарастване на средните дневни разходи за престой. Поради доминирането на летния-
морски и зимния-ски туризъм се оценява като необходимост преодоляването на „сезонността” в 
туризма. Съществува нужда да се развият други форми на туризъм, идентифицирани като част 
от стратегията за „диверсификация”, на туристически продукт и то най-вече в областите културен 
туризъм, балнеоложки и еко-туризъм. 
  
Имайки предвид гореизложеното, логическа основа на този приоритет е  разработването на 
екологично съобразен и икономически устойчив туристически продукт, които да разшири и 
разпространи туризма и ползите от него в България.  Основния подход е в разработването на 
стратегически позиционирани туристически продукти, основани на природното и културно 
наследство или група от малки обекти и основни и допълнителни туристически услуги, както и 
насърчаване на частните инвестиции в осигуряването на бъдещо туристическо обслужване 
извън вече разработените туристически центрове,  където понастоящем те са концентрирани, и 
фокусиране на инвестициите в по-малко разработени места, но притежаващи изключително 
висок потенциал за развитие на туризма. 
 
Съществен елемент на този приоритет ще бъде нуждата от концентриране на обсега на 
дейности, така че да се увеличи до най-висока степен стойността на инвестициите и 
въздействието. Принос ще бъде търсен и в инвестиционни решения, които насърчават туризма и 



 103

бизнеса в определените райони, чрез и изграждане и реконструиране на съществуващата 
туристическа инфраструктура, социализация и осъвременяване на туристическите обекти, 
повишаване качеството на обслужване и развитие на съвременни маркетингови подходи. Без 
тази помощ очакваната степен на развитие на туризма и бизнеса би се достигнало много по-
късно, и не в такава обширна и пълна степен, както се предвижда в този приоритет. Тъй като по 
принцип обществените фондове не предвиждат генериране на  печалба за частния сектор, той 
ще се подпомага, за да бъде икономически жизненоспособен, поради  формирането на печалба 
при него на специални места, особено където и когато допринася за цялостното развитие на 
бизнеса и създаването на заетост. Всъщност, помощта по приоритет  3 ще осигури публични 
блага като туристически атракции, инфраструктура и маркетинг на туристическите дестинации.  
 
Географски обхват 
 
Географския обхват е определен на ниво общини (NUTS IV) съгласно Фиг. 24 от социално- 
икономическия анализ. 
 
Мярка 3.1. Развитие на туристическите атракции и свързаната инфраструктура  
 
Специфична цел 
 
Да се осигури развитие на подходящи, териториално интегрирани туристически продукти чрез 
система от различни, многоцелеви видове туристическа инфраструктура и услуги, на базата на 
специфичните дадености на определени райони във вътрешността на страната, съответстващи 
на туристическия потенциал на региона и отговарящи на нуждите на пазара. 
 
Кратка обосновка на мярката  
 
Обезпечаването на туристическата инфраструктура е от важно значение за атрактивността на 
туристическия район, обхвата на туристическия продукт, задоволяващ по-голям диапазон от 
нуждите на посетителите и като краен резултат увеличаване на приходите от туризъм и 
положително въздействие върху местните общности. 
 
По-голяма част от туристическата инфраструктура и съоръжения във вътрешните райони на 
страната са износени или в много случаи не съществуват. По-голяма част са морално и 
технически остарели  и не отговарят на международните стандарти, главно като резултат от 
недостатъчно поддържане и обновяване. Поради ограничени средства много области с 
туристически потенциал не могат да отделят средства за инвестиции в инфраструктура свързана 
с туризма. Остарялата и некачествена местна инфраструктура остава пречка за икономически 
растеж особено в неразвитите райони. 
 
Тази мярка цели да намери решение на някои проблеми чрез съдействие за обновяване на 
места с природно и културно-историческо значение и съответната им публична инфраструктура. 
Особено важно е фокусирането върху ключовите нужди на развитието на туризма като 
разнообразяване на предлаганите основни и допълнителни услуги, развитието на туристическите 
анимации и формите на презентиране на културните, природни и исторически дадености и в 
резултат на това удължаване на сезона. Това ще се постигне чрез концентрация върху: 

- Определяне на географски свързаните и финансово устойчиви пазарни клъстери на 
съществуващите туристически услуги, разширяване на техния обхват на базата 
потенциала на региона и активното включване на местните общности в създаването, 
предлагането и осигуряването на качествен туристически продукт. 
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- Серия от специални и значими действия, които да отворят възможности за разработване 
на определени ниши и които да доведат до разширяване на пазарния сегмент, като в 
резултат стимулират частните инвестиции, осигуряващи основни и допълнителни 
туристически услуги. 

 
Публичния сектор ще бъде подкрепен в сферата на инфраструктурата. Проектите на общините и 
техни сдружения, НПО в сферата на туризма трябва да повишат съдействат за разнообразяване 
и осъвременяване на туристическата инфраструктура и да увеличат капацитета на 
съоръженията, както и повишат привлекателността на региона, а оттам да стимулират и 
понататъшното развитие на МСП. Подобни публични инвестиции ще насърчават бизнеса и в 
производствения сектор. Това ще подкрепи главно развитието на МСП в туризма и местните 
общности. 
 
Видове дейности 
 

 Възстановяване на културни, исторически, технически и индустриални места и 
приспособяването им за бъдещо използване като туристически обекти  /не за основни 
туристически услуги/ създаване на условия за развитие на културни дейности с влияние 
върху обществения живот в малките населени места и повишаващи туристическата 
привлекателност на районите с туристически потенциал. 

 Експониране, реставрация и консервация на археологически находки и реконструкция на 
исторически сгради /етнографски комплекси, исторически бани, крепости, фолклорна 
архитектура, мелници, църкви, стари къщи и др./, създаване на музейни експозиции с 
използване на съвременни технически средства и похвати за представяне и 
демонстриране на ценностите. 

 Инвентаризация на туристическите ресурси на общините и регионите, паспортизация и 
компетентна експертна оценка на тяхното състояние, анализ на необходимите дейности 
за социализация и експониране на забележителностите с използване на съвременни 
технически средства и похвати за представяне. 

 Обновяване на природни забележителности, представляващи туристически интерес. 
Реконструкция и изграждане на инфраструктура, подобрявайки по този начин околната 
среда, в областите с туристически обекти. 

 Социализация на природни забележителности, проектиране и изграждане на подходяща 
атрактивна прилежаща инфраструктура. 

 Изграждане и обновяване на инфраструктурата свързана със спа- и балнеологията в 
общините туристически ресурс и местата с минерални води с лечебни свойства, 
природни лечебни и възстановителни източници / лечебни кали, водорасли, специфични 
растения, животински продукти и пр./ 

 Изграждане, реконструкция и обновление на обществената инфраструктура, привеждане 
в съвместимост с критериите за достъпна среда, с цел създаване на благоприятни 
условия за развитие на туризъм в населените места. /паркинги, обществени тоалетни, 
улично и парково осветление и парапети, зелени площи, алеи за разходка, улеснения за 
инвалиди и възрастни хора и др./ 

 Поставяне и инсталиране на международно приети туристически означения, маркировки, 
указателни табели и инструкции, в районите на туристическите обекти и подходите към 
тях.   

 Изработване и поставяне на международно приети туристически означения, маркировки, 
информационни и указателни табели в районите на туристическите обекти и природните 
забележителности и природните забележителности. 
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 Подкрепа за инвестиционни проекти  за изграждане и разширяване на детски, спортни 
съоръжения и съоръжения за отдих /игрища и спортни площадки, плувни басейни, бани, 
тенис кортове, туристически пътеки, пътеки за разходка, катерене, маршрути за езда и 
колоездене, места за пикник и др./ свързани с туристическите обекти 

 Подкрепа за изграждане, обновяване и оборудване на туристически информационни/ 
посетителски центрове представящи туристическите продукти, изграждане на регионални 
туристически информационни системи и връзката им с други сродни информационни 
системи 

 Други: Развитието на туризма в съответствие с Регионалната и Национални политики 
може да бъде подкрепено включвайки дейности, аргументирани с актуални и 
перспективни пазарни потребности, когато кандидатите могат да определят че е налице 
специфична нужда и пазар. 

 
Гореспоменатите дейности ще бъдат подкрепени като част от интегрирани действия основани на 
разумната логика за развитие, т.е. няма да бъдат възможни единични действия или група от 
различни несвързани действия. 
 
Крайни Бенефициенти 
 
Общински администрации, общински сдружения, браншови, продктови, местни и регионални 
туристически организации. 
 
Директна подкрепа за индивидуални търговски предприятия или групи такива не се предвижда. 
 
Мярка 3.2. Подобряване на туристическото обслужване 
 
Специфична цел 
 
Да се удължи общата сезонна използваемост на туристическите ресурси, привлекателността на 
обектите и селищата с туристически потенциал, да се разнообрази предлагането и да се повиши 
степента на удовлетвореност от предоставяните услуги, чрез диверсификация на обхвата, 
качеството на туристическите услуги и квалификацията на кадрите. 
 
Кратка обосновка на мярката  
 
Настаняването е ключов елемент на туристическото предлагане със силно влияние върху нивото 
на развитие на туризма. Събраните данни показват, че около 70% от леглата са разположени по 
Черноморието, около 10% в планинските курорти и само 20% вътре в страната. Поради 
неравномерната концентрация по настоящем развитието на туризма в някои области на страната 
е възпрепятствано от недостиг на места за настаняване и средства за подслон, а в други- 
несъответствие с изискванията за качество/стандарт на туристическата услуга. 
 
Наличието на леглова база, без привлекателни, адекватно промотирани туристически 
забележителности и атракции, без добри комуникации, достъпна и естетична среда, широка гама 
допълнителни услуги, води до отрицателни финансови резултати у инвеститорите в места за 
настаняване и заведения за хранене и развлечения и обезсърчаване на потенциалните 
инвеститори. Създаването, възстановяването и осъвременяването на забележителности от 
местен характер, които биха привлекли туристически интерес, популяризирането на природните, 
културните и други дадености на региона са основна предпоставка за развитие на хотелиерския 
и ресторантьорски бизнес, особено в малките населени места. 
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Към юни 2005 съществуват около 1361 средства за подслон и места за настаняване предлагащи 
187 392 легла. Само 27% от стаите са категория 4 и 5 звезди и 30%  са категория 2 звезди. 
Качеството на настаняване и кетъринг, ресторантьорските услуги представляват голяма част от 
имиджа на местата които са туристическите дестинации, но не са достатъчно условие за 
развитие на туризъм. По-голяма част от туристическите обекти /места за настаняване и средства 
за подслон/ във вътрешността на страната не отговарят на съществуващите изисквания за  
предоставяне на качествени услуги и качествено управление. Дори новите туристически 
съоръжения в много случаи не отговарят на международните стандарти за качество на 
основните услуги а и обхвата на допълнителните услугите е доста ограничен. Трябва да се 
отбележи факта че продължителността на обитаване на обекти от по-нисък клас /с ниска 
категория/ е минимална. Поради това в много случаи наличните в районите природни, културни  
и исторически ресурси не се използват достатъчно ефективно или въобще не се използват. 
Фактът че съществуват толкова много пропуски  в обслужването  изисква спазване на 
стандартите, наблюдение и надзор за да се осигури качество на предлаганите услуги и да се 
даде възможност туристите да бъдат напълно информирани, когато правят избора си и за 
услугите, които могат да очакват да получат. 
 
Следователно усилията трябва да бъдат насочени, към изграждане на институционален 
потенциал за прилагане на действащото законодателство, към повишаване квалификацията на 
кадрите, предлагащи туристически услуги и насърчаване на системите за взаимен контрол на 
обслужването. 
 
Поради това, тази мярка ще помогне да се промени съществуващата ситуация чрез, 
преструктуриране на предлаганите основни туристически услуги /настаняване и прехрана/ и ще 
стимулира развитието на допълнителни туристически услуги.   
 
Видове дейности 
 

 Насърчаване развитието на нови туристически обекти в ключови места с доказан 
туристически потенциал и подкрепа на инвестиции за съществуващи такива за 
привеждането им в съответствие с изискванията, както и обхващайки  допълнителни услуги 
и по-голямо разнообразие от видовете места за настаняване /В&B, спа/балнеология, 
семейни хотели, пансиони , бунгала, къщи, къмпинги и др./ 

 Оборудване на местата за настаняване чрез изграждане на съоръжения - зони за закуска, 
ТВ салони, музикални стаи, компютърни терминали и перални на самообслужване, 
индивидуални кутии за ценности на рецепцията и др. 

 Консултантски услуги от експертни екипи подкрепящи МСП в туризма за разработване на 
маркетингови стратегии, създаване на маркетингови планове и разработка на 
промоционални материали за нови туристически продукти, системи за популяризиране и 
утвърждаване на продуктите. 

 Въвеждане и постигане на международни стандарти за качество при настаняването, 
свързаните услуги и системи за контрол. Разработване на етикети за качество, кодекси за 
поведение, стандарти за съвременно обслужване, енергийна ефективност, използване и 
прилагане на екологични храни, системи за сигурност и безопасност  и пр. 

 Подкрепа на инициативи за въвеждане на съвременни системи за управление и 
мониторинг на качеството на предлаганите услуги в туризма. 

 Разработка и реализация на проекти за професионално обучение, квалификация и 
преквалификация на кадрите, съвместими със съвременните международни стандарти и 
съдействащи за развитието на туризма. 
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Крайни бенефициенти 
 
МСП в сферата на туризма, общини, браншови, продуктови, местни и регионални туристически 
сдружения  
 
Мярка 3.3. Развитие на туристическия продукт и маркетинг на дестинациите 
 
Специфична цел 
 
Насърчаване на интегрирания подход при управление на дестинациите и диверсификация на 
продукта, чрез използване на интегрирани маркетингови комуникации и съвременни 
технологични решения и съпътстващи услуги с регионално значение. 
 
Кратка обосновка на мярката  
 
Развитието на ефективен туризъм изисква не само предлагане на основни и допълнителни 
туристически услуги, но и  разработване, популяризиране, налагане и развитие на комплексни 
туристически продукти, които в повечето случаи са регионални или тематични по обхват. Ключов 
фактор за успех е способността на една туристическа дестинация, от една страна е да направи 
използваеми голяма част от активите - природни ресурси, културно и историческо наследство, а 
от друга страна, да организира посещаването им по начин максимално удовлетворяващ 
очакванията на клиентите. 
 
Маркетинговата стратегия и Плана за действие за Българския Туризъм, 1997-2000 изготвени по 
Програма ФАР на ЕС, постави основата на бъдещите маркетингови програми. Определените 
маркетингови цели включват запазване на традиционните пазари и постепенно разрабитване на 
нови пазарни сегменти по отношение на модернизиране, обновяване и разнообразяване на 
продукта, силно местно обвързване и участие на туризма  като приоритет за развитие и 
съвременни маркетингови решения. 
 
Вътрешните райони на България понастоящем са слабо известни като туристическа дестинация 
и се нуждаят от изграждане на положителен имидж, докато развитите райони срещат трудности в 
разнообразяването на продукта, разширяване на пазарния сегмент, осигуряване на по-високи 
приходи, удължаване на сезона и нарастване степента на заеост на легловата база. Хората 
живеещи в районите желаят едновременно запазване на съществуващите природни и културни 
ресурси  и създаване на туристическа привлекателност на района. Осведомеността на 
общностите ще влияе върху качеството на туристическите услуги и върху нарастването на 
възможностите за промяна на общественото отношение и навици на широк кръг от хора.. Затова 
всеки район, всеки туристически продукт, в зависимост от целевата аудитория, трябва да намери 
и адекватни маркетингови решения за популяризиране и налагане. Евентуалното въздействие, 
което туристическият маркетинг оказва върху целевите пазари, е продукт на комбинирания ефект 
от дейностите на местните и регионални власти и дейността на частни структури и организация в 
страната. За да бъдат ефективни маркетинговите действия на отделните организации, е 
необходимо да се създаде обща информираност за туристическите райони във вътрешността и 
популяризиране на имиджа им като безопасни и атрактивни дестинации. 
   
Общите комплексни продукти на съответните дестинациите е необходимо да бъдат развивани и 
популяризирани на пазара и това трябва да бъде постигнато изключително чрез колективни 
действия извършени от местните власти и обществените организации в туристическия сектор. 
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Тази мярка директно подкрепя промоцирането на районите чрез потенциала и законовите 
правомощия на местните и регионални власти и организациите в публичния сектор, 
туристическите организации и е индиректно насочена към подкрепа на МСП, чрез създаване на 
благоприятна предпоставка за тяхната рекламна инициатива на пазара. Изпълнението също ще 
бъде фокусирано върху сътрудничеството между участниците на местно и регионално ниво 
използвайки съществуващите туристически структури и институционален капацитет. 
 
Съществува нужда от насърчаване на водещите организации и професионалисти в 
туристическия сектор да използват нови технологии, за да се помогне тяхното популяризиране и 
външна комуникация.  
 
В допълнение, работата по планирането на туризма на национално, регионално и местно ниво, 
включително подготовката на ОПРР, ясно определя значителните пропуски в наличието на 
съответна информация и практически изследвания и стратегии, които възпрепятстват един по–
комплексен и разумен подход в развитието на туризма и процеса на формулиране на 
обществените политики. 
 
Видове дейности 
 

 Подкрепа за нарастване на обществената осведоменост за природното и културно 
наследство и важността на туризма, чрез разработване и реализация на комплексни 
комуникационни програми.  
 Подкрепа за изграждане и укрепване на регионални и междурегионални партньорства в 
туризма  
 Подкрепа на дейности за представяне на уникалните забележителности районите чрез 
Регионалните Туристически Организации, изготвяне на регионални стратегии и програми за 
развитие на туризма и планове за сектора.  
 Подкрепа за маркетинга на регионалния туристически продукт и създаването на 
съвременни средства за реклама с цел оптимална използваемост на природните, 
културните, и исторически забележителности като туристически ресурси – пакети рекламни 
материали, информационни събития, уеб-сайтове, изложбени зали и др. 
 Подкрепа за създаване на условия за развитие на обществени събития от местно и 
регионално значение и превръщането им в туристически атракции  
 Подкрепа за развитие на туристически пакети от регионалните/местни туристически 
асоциации организации 
 Подкрепа за маркетингови проучвания на потребителското търсене и реинженеринг на 
туристическия продукт с регионален и национален обхват (продуктови и пазарно 
ориентирани оценки на туристическия потенциал, определяне на области и клъстери с 
туристическия потенциал, оценка на туристическото въздействие, изследвания на 
посетителите и др.) 
 Подкрепа за изпълнението на на стратегии и програми за развитие на туризма и 
промоциране на целевите райони като туристическа дестинация. 
 Подкрепа за използването на съвременни информационни технологии за изграждането и 
развитието  на регионални информационни системи за нуждите на туризма. 

 
Крайни Бенефициенти 
 
Общини, браншови, продуктови, местни и регионални туристически сдружения. 
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Приоритет 4: Насърчаване на регионалното и местно развитие 
 
Въведение 
Този приоритет е разработен, за да допринесе за постигане на регионално и местно развитие, 
чрез насърчаване на интегрирания подход. Основна негова характеристика е създаването и 
подкрепата на инвестиционни инициативи, които да бъдат регионална и местна собственост, 
формулирани на местно ниво от местни актьори и развити гъвкаво, така че да  предлагат трайни 
решения за специфични местни проблеми. 
 
Приоритетът също има за цел да насърчи нов модел на сътрудничество между общините и 
областите, чрез областните съвети за развитие създадени във всеки NUTS 3 регион съгласно 
Закона за регионално развитие. Разпоредбите на Закона за регионално развитие насърчават 
парньорствата между съседни общини, чрез съвместни проекти и дейности (както е разписано в 
чл. 14., параграф 3). В допълнение, Националната стратегия за регионално развитие фокусира 
върху укрепване капацитета и подобряване на управлението на структурните фондове на 
регионално и местно ниво. 
 
Стратегическите насоки на Общността за кохезионна политика подчертават значението на 
капацитета на “собствениците на проекти” за ефективното усвояване на структурните фондове и 
акцентират върху разработването на иновативни проекти, основани на партньорството, 
насърчаващи гражданското участие в изпълнението на публични политики, подобряващи 
взаимодействието между общностите и благоприятстващи създаването на човешки и социален 
капитал, водещ до устойчива заетост, растеж, конкурентноспособност и социална интеграция. Те 
също подчертават важността на ефективното планиране и изпълнение на регионалното и местно 
развитие. 
 
Специфична цел 
 
Да се инициира и подкрепи интегриран процес базиран на партньорството за планиране и 
развитие сред всички общини и области и преди всичко сред по-малките периферни общини и 
там където е подходящо сред общините формиращи градски агломерации и туристическите 
райони във всеки NUTS 3 регион. 
 
Кратка обосновка на приоритета 
Приоритетът кореспондира с нуждата да се развият способности и опит, който да помага на 
регионалното и местно планиране и изпълнение през този програмен период и в дългосрочен 
аспект. Той фокусира вниманието върху въпроси свързани с: 

- Координирано и интегрирано планиране на ресурсите на стратегическите нива: а) в 
рамките на една община, б) между общините на ниво NUTS 3, в) между различните 
български регионални и местни актьори и г) с други региони. 

- Подобряване на институционалния и технически капацитет в подкрепа на планирането и 
програмирането на регионалните и местни инвестиции основано на партньорство между 
общините и областите 

- Между-общинско планиране и изпълнение на проекти 
- Интегрирано планиране на проекти особено в по-малките неградски общини 
- Подкрепа за разработване на проекти във всички области и всички общини, които имат 

необходимост от това 
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Този приоритет предлага сравнително висока степен на иновативност в българската 
териториална и общинска действителност. В случай, че такъв приоритет отсъства в програмата, 
ефективността на предвидените инвестиции могат да се окажат проблематични. Приоритетът 
фокусира най-вече в инвестиране в бъдещия капацитет за ефективно регионално и местно 
развитие. Предизвикателството, което той предлага е огромно. Аргументите в подкрепа на този 
приоритет са много:    
 
Много от общините са малки и изолирани и не могат да осигурят адекватно и 
устойчиво търсене на инвестиции. 
 
От всички 264 български общини около 177 имат население под 20 000, което представлява 22% 
от населението и 52% от територията на страната. Много от тези общини са едновременно малки 
и институционално, финансово и технически слаби. Очевидно не би било разумно с 
предлаганите инвестиции по Приоритети 1-3 да се работи с всички общини още повече като се 
има предвид, че много от тях са изключително малки и нямат съответната потребност от страна 
на населението и/или финансовата и техническа възможност да използват рационално 
ресурсите на Оперативна програма „Регионално развитие”.  
 
От друга страна, значителна част от населението е повлияна от липсата на местни удобства. 
Тази част от населението не може да достигне до такива предлагани от градските центрове 
поради прекомерната си отдалеченост. Следователно е подходящо да се подкрепят определени 
инвестиции в тези общини с условие преди това да бъде натрупан капацитет и да бъдат 
доказани съществуващите нужди които да кореспондират със стратегическите документи на 
различните административни нива (общински планове, областни стратегии и регионални 
планове). Това може да се случи по най-добрия начин чрез процес на интегрирано между-
общинско сътрудничество. Тази идея стои в основата на мярка 4.3., а широката помощ в 
областта на планирането е предвидена в мярка 4.2., както и въздействието върху процесите за 
развитие предвидени в мярка 4.1. 
 
Отделно от централните власти, общините са всъщност основния обществен двигател за 
регионалното и местно развитие в България, тъй като областите поемат основно 
децентрализирани държавни функции и при всички случаи не разполагат с реална юридическа 
компетентност и финансови средства необходими за инвестиции.  
 
Капацитетът за разработване на проекти е също слаб особено в по-малките общини.  
 
Капацитета за разработване на проекти по отношение на човешки ресурси, знания и опит е 
концентриран главно в ограничен брой големи и по-урбанизирани общини, които имат развит 
неправителствен сектор и прилагат принципа на партньорство на ниво разработване на проект. 
Това са общините, които предимно са облагодетелствани от възможностите на процеса на 
„учене чрез правене” предоставен им от предприсъединителните инструменти. От 2000 г., 70 
проекта по програма ФАР са били изпълнени от големи общини, 26 от малки и само 9 от средни 
по размер общини. Големите общини генерират два пъти повече идеи за проекти в сравнение с 
малките и средни по размер общини, и имат 4,7 пъти повече одобрени проекти. Необходимостта 
от консултации и подкрепа при идентифицирането и развитието на проект е по-голяма при по-
малките общини, където неправителствения и консултантски сектор е слабо представен и има 
ограничен опит в изготвянето на проекти. Опитът на областните администрации по 
предприсъединителните фондове e дори още по-малък, имайки предвид, че тези институции не 
са избираеми бенефициенти по грантови схеми, нито са участвали активно в процеса на 
управление, изпълнение и мониторинг на тези схеми. 
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Едно проучване на ПРООН за общинския опит по усвояване на предприсъединитeлните 
инструменти показва, че 72% от общините нямат одобрен проект, едва 7% имат одобрени по 3 
или повече проекти , 45% от идентифицираните проектни идеи са определени за релевантни, 
13% от проектните идеи са развити в пълни проектни предложения и само 29% от тях са 
одобрени за изпълнение. 
 
Административните структури и звена, занимаващи се с работата по проекти са концентрирани в 
големите общини с развит неправителствен и консултантски сектор, който предоставя 
допълнителни възможности  и опит при разработването на проекти. 40% от общините в България 
имат специализирани звена за разработване на проекти, 20% имат назначен специалист, 30% са 
отделили специални помещения за работата по проекти, а само 80% имат качествен достъп до 
интернет. По-малките общини, които имат ограничени финансови и човешки ресурси нямат 
звена/отдели за идентифициране на проектни идеи, подготовка на проектни предложения и 
изпълнение, управление и докладване на проекти. 
 
Това показва, че е необходимо обилна и продължителна осигуреност на процесите за 
идентифициране, разработване и финализиране на проекти сред всички общини и особено тези 
които са твърде малки и слаби сами да разработват проекти. Това се предвижда в мярка 4.1. и 
покрива техническа помощ за създаване на устойчив във времето капацитет за разработване на 
проекти. 
 
Пречките за разработване на проекти са както институционални така и технически   
 
“Критична маса” от специалисти е създадена в големите общини (5-6 души) докато в най-малките 
общини служителите преминали през някакво обучение са средно двама. В контраст, в 
областните администрации, които към момента нямат определени функции по популяризирането 
и изпълнението на проекти, тези структури са още по-малко развити. 38% от тях имат звена за 
работа с проекти, 4% имат назначени служители, 25% имат определени специални помещения за 
работа по проекти, докато 96% от тях имат качествен достъп до интернет. 
 
Само 28% от общините и 4% от областите могат да отделят средства за съфинансиране на 
проекти по предприсъединителните фондове (61% от големите общини и 6% от малките 
общини). Едва  44% от общините и 8% от областите могат да заделят средства за подготовката 
на проекти. Причините за това в повечето случаи са липсата на бюджетни средства, но само 
няколко общини (6%) са посочили, че тези средства са били планирани в бюджетите им. 
 
Следователно можем да отбележим, че се наблюдава ограничен институционален, финансов и 
технически проектен капацитет особено в по-малките общини (човешки ресурси, знание, опит и 
ноу-хау) и незадоволително, основано на партньорството, междуобщинско сътрудничество за 
иницииране на съвместни проекти. 
 
Тези аргументи показват необходимост от солидна подкрепа за общинския капацитет и 
планиране по мярка 4.1. и за инструмент за подготовка на проекти по мярка 4.2. Предвижда се 
помощ за общинския капацитет, която да функционира във всеки NUTS 3 регион, т.е. 28 в цялата 
страна.  
 
Между-общинското взаимодействие – решение и предизвикателство 
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Особено за по-малките общини, сътрудничеството в планирането и изпълнението в повечето 
случаи е необходимо, а в някои случаи дори е желателно. Това е път към решаването на много 
проблеми. Но този път няма да бъде лесен. Понастоящем, хоризонталните връзки между 
общините са слаби. Не са използвани задоволително и възможностите за намирането на 
съвместни решения по общи проблеми и привличането на средства. 56% от общините планират 
проектите си съвместно с неправителствения сектор (39% от малките общини, 74% от големите 
общини), а само 44% от тях панират съвместно проектите си с частния сектор (30% от малките 
общини и 51% от големите общини). 
 
Прави впечатление и факта, че само 35% от общините консултират проектите си с други общини 
(38% от малките общини и 33% от големите общини). Почти две трети от българските общини 
никога не са изпълнявали съвместен проект с друга община, а само една трета от тях са 
консултирали и планирали своите проекти с други общини. 
 
Общините развиват своя капацитет за партньорство с различни темпове в зависимост от своята 
големина и ниво на развитие. Тези, които работят в партньорство (по-големите общини) 
изглежда имат по-голям шанс за достъп до структурните фондове. Ограниченият капацитет за 
хоризонтално партньорство представлява сериозен риск за регионалния и местен капацитет на 
страната да усвоява структурните фондове не само по ОПРР, но и по другите програми. Най-
чувствителна нужда от обединяване на усилията и ресурсите за решаване на общи проблеми по 
икономически най-ефективния начин имат малките общини. 
 
Широкото консултиране с партньорите е важен фактор за успешен достъп до 
предприсъединителните фондове (15% от общините, които не са използвали механизмите на 
консултиране са получили финансиране по ФАР, докато тези използвали публичните дискусии и 
фокус групите имат 20% успеваемост, а общините, които са използвали гражданските форуми 
имат 37% успеваемост). 
 
Следователно, може да бъде посочено, че желанието за сътрудничество и доверието между 
потенциалните партниращи си общини за решаване на общи проблеми, чрез съвместни действия 
е от съществено значение за усвояване на средствата по ОПРР.  
 
Поради тези причини този приоритет, мерки 4.1. и 4.2. инвестират в развитието на капациетета 
на общините да си сътрудничат за да идентифицират, разработят и изпълнят подходящи 
проекти. Това ще бъде направено в голяма степен на базата на интегрирани планове (изготвени 
с помоща на мярка 4.1. и въз основа на съществуващите териториални планове и бъдещите 
намерения за проекти). Специален ресурс за финансиране на по-малките общини се предвижда 
по мярка 4.3.    
 
Областите и общините е необходимо да реализират ефективно сътрудничество 
основано на партньорството 
 
Въпреки, че областите не са включвани в основните икономически и социални инвестиции, те 
имат потенциално силна координираща роля подкрепена от разпоредбите на Закона за 
регионално развитие. За да встъпят обаче ефективно в тази своя роля, те трябва да работят 
водейки се по-скоро от култура за партньорство и фасилитиране, отколкото да създават 
представа за подчинение и наставление на процеса. Засилването на партньорствата за областно 
развитие (в които участват както областта, така и общините) е ключов момент в тази посока. Тази 
характеристика е особено забележима в мярка 4.1. 
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Накратко, могат да бъдат посочени следните специфични проблеми и характеристики, 
регистрирани на регионално и местно институционално ниво: 

• Недостатъчно квалифициран персонал и липсата на  опит за работа по процедурите и 
правилата на Структурните фондове 

• Ограничен финансов, технически и организационен капацитет за разработване на 
проекти 

• Зависимост от финансиращи донори (тенденция сред неправителствен сектор) 
• Слабо познаване на правилата на структурните фондове за изпълнение на проекти 

(управление на проектния цикъл, финансови одити и т.н.) 
• Ограничени собствени финансови средства за съфинансиране на проекти 
• Формално прилагане на принципа на партньорство (във връзка с изискванията на 

определена програма за финансиране) 
• Непознаване на новото Европейско законодателство (директиви, регламенти и т.н. 
• Необходимост от правилно насочено, координирано и ефикасно обучение на различните 

местни и регионални актьори 
• Отсъствие на механизми на различните административни нива, които да осигуряват 

експертна и техническа помощ в процеса на подготовка и изпълнение на проекти 
• Недостатъчно доверие сред потенциалните партньори 
• Слабо дефинирани интереси и отговорности на всеки един от включените 

партньори/актьори комбинирани с нереалистични очаквания от партньорството/ 
инициативата/проекта 

• Липса на ясен фокус за информация за икономическото развитие и инвестиционните 
възможности в областите и общините, липса на центрове за информация и ориентиране 
на инвеститори 

 
За да са налице добри постижения, въздействие и усвояване на структурните фондове, следните 
инициативи за партньорство ще бъдат насърчени в рамките на този приоритет: 

• междуобщински проекти за сътрудничество дефинирани в общинските планове за 
развитие 2007-2013 г.(чрез съществуващия механизъм за подготовка на общински 
планове). 

• Сътрудничество между съседни малки общини (съвместни финансови и технически 
средства) за изпълнението на проекти с регионално въздействие. 

• обединение от няколко общини и икономическите актьори в рамките на един район за по-
добро икономическо представяне и популяризиране на даден продукт  

• партньорски инициативи между общините и неправителствения сектор в процеса на 
подготовката, кандидатстването и изпълнението на проекти (това е насърчавано чрез 
съществуващите изисквания за подобен род партньорства в насоките на донорите и 
изискванията за финансиране) 

• ефективно партньорство между областта и общините за координация и по-широко 
разбиране на общите въпроси свързани с развитието 

 
Най-общо трябва да се осигури логическа връзка между интервенциите в един и същ общински 
район, и между  периферните съседни общини и области. За разлика от обикновеното 
планиране, интеграцията и междуобщинското сътрудничество при изпълнението на проектите не 
са никак лесни. Успешното междуобщинско сътрудничество зависи от общите интереси на 
актьорите на местно и регионално ниво и законодателната рамка. Съществува недостиг от 
указания и законодателство за институционалните процедури и слабо познаване на 
съществуващите законови процедури за междуобщинско сътрудничество. Този процес трябва да 
бъде популяризиран, подпомогнат и стимулиран. В този смисъл, в ОПРР са предвидени 
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специфични технически ресурси, подкрепящи институционалните механизми, които в някои 
случаи присъстват в метода на съфинансиране и следва да бъдат насърчавани от 
Управляващия орган. 
 
В заключение, този приоритет е логично решение на споменатите по горе проблеми, защото той: 
• Насърчава инициативата, осигурявайки стимул, подкрепа и намиране на съвместни 

решения на специфични местни проблеми 
• Насърчава ефективното и ефикасно използване на ограничени ресурси за цялостно 

решаване на проблеми на различните нива, чрез интегриране на отделни по-малки проекти 
в интегрирани пакети, прилагане на принципа на партньорство между общините при 
използване на ограничени ресурси и чрез подпомагане на междуобщинското 
сътрудничество 

• Осигурява достъп до ресурси на по-малките периферни общини, минимизирайки риска 
свързан с усвояването като генерира проекти и създава капацитет за генериране на 
проекти и подпомага подготовката и разработването на проекти и свързаните с тях 
дейности 

• Улеснява децентрализацията и укрепва сътрдуничеството между регионалните и местни 
актьори с цел стимулиране на развитието  

• Насърчава иновацията и “ученето” на регионалните актьори чрез междурегионално 
сътрудничество 

• Създава възможности за налагане на интегриран междуобщински подход и подход за 
местно развитие и тяхното по-широко популяризиране в бъдеще (не само за този 
програмен период, а също и за следващия) 

 
Географски обхват 
 
Мерки 4.1. и 4.2. се прилагат за всички общини в страната. Мярка 4.3. е ограничена за общините 
представени на Фиг. 26 от социално-икономическия анализ.  
 
Мярка 4.1.Партньорства за интегрирано развитие  
 
Специфична цел 
 
Да се насърчи и осъществи практически капацитет за съгласувано интегрирано регионално и 
местно развитие основано на партньорството  
 
Кратка обосновка на мярката  
 
Доброто управление и ефективните институционални структури за развитие са важни фактори за 
регионалната конкурентноспособност, защото те повишават ефективността на действията 
предприети от публичната администрация на регионално и местно ниво и могат да подобрят 
колективните усилия за генериране и разпространение на иновативни проекти.  
 
Опитът показва, че доброто управление изисква преминаването от традиционния подход „отгоре-
надолу” към по-отворен вариант, осигуряващ участието на съответните заинтересовани 
участници от регионите и общините. Това налага използването на партньорство и съвместна 
работа в която участват областта и общините особено по отношение на специфични инвестиции 
засягащи няколко общини. 
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Партньорствата, които ще бъдат подкрепени с тази мярка адресират най-необходимите 
фундаментални условия за усвояването на средствата и следователно фокусират върху два 
основни вида партньорство: 
 
а) партньорство в рамките на областта, т.е. Областния съвет за развитие, който се явява 
основната институция за планиране на ниво NUTS 3 (създаден съгласно Закона за регионално 
развитие). Тези партньорства обединяват различните актьори и заинтересовани участници, които 
се занимават с икономическо и социално развитие (интегриран подход) в дългосрочна 
перспектива на територията на областта (стратегически подход). Качеството на това 
партньорство е ключово за неговата ефективност и уместност: оттук следва да се развие и 
капацитета, който да гарантира, че този форум възниква като ефективен „медиатор” по 
въпросите за регионалното и местно развитие и дори предприема някои малки инициативи от 
общ характер. Ще се осигури подкрепа в уверение на това, че партньорство се развива 
ефективно и в използването му актьорите могат наред с другите неща да представят региона на 
външния свят и да осигуряват основна информация за ориентиране на възникналите 
инвестиционни и финансови възможности.  
 
б) партньорство за проекти основано на междуобщинското сътрудничество - финансовите 
ресурси сами по себе си няма да решат многото предизвикателства, които стоят пред 
българските региони и общини. Дори и да се появят проекти, те задължително трябва да бъдат 
рационално замислени, да съответстват на реалните потребности, да могат да се поддържат и 
управляват в следващите години от компетентните власти. За много от инвестициите заложени в 
приоритетите 1-3 това представлява огромно предизвикателство за по-малките общини. 
Самостоятелното им участие дори и да е възможно може да доведе до изключително 
неефикасно използване на ресурсите и капацитета за разработване на проекти и със сигурност 
ще натовари финансово бедните общини за години наред. Следователно в много случаи това ще 
докаже необходимостта и желанието за разработване на интегрирани планове за действие 
между общини, на които им липсват ресурси и които търсят определени инвестиции. Тези 
парньорства са по желание, но те следва да започнат да функционират още в първите месеци от 
действието на оперативната програма. Те са задължително условие за достъп до мярка 4.3. и 
може в определени случаи да бъдат използвани от общини кандидатващи по другите 
приоритети. 
 
Най-общо, опитът показва, че разработването на иновативни интегрирани проекти основани на 
партньорство могат както да представляват предизвикателство, така и да бъдат изключително 
полезни. Насърчаването на гражданското участие във формулирането и изпълнението на 
обществените политики, както и подобряването на взаимодействието между местните актьори 
може да допринесе за създаването на човешки капитал, устойчива заетост, растеж и 
конкурентноспособност. 
 
Развитието на капацитет е процес, изискващ време и в много случаи предполага не само 
обучение и средства, но и външна подкрепа и помощ. Очевидно е необходима институционална 
подкрепа за общините, и особено за по-малките, за да могат да излязат от „омагьосания кръг” на 
недостатъчния капацитет и недостатъчното участие в проекти. 
 
Поради тази причина, мярката предвижда установяването на специфични механизми и средства 
за насърчаване както на интеграцията, така и на съвместното междуобщинско планиране, което 
да доведе до идентифицирането на проекти и идеи за проекти. Това ще подсили 
междуобщинското сътрудничество при подготовката и изпълнението на проекти по другите мерки 
на програмата. Инструмент за подкрепа ще бъде договорен за общините във всеки един NUTS 3 
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регион, т.е. 28 за цялата страна. Областта ще бъде договарящ орган и краен бенефициент, 
действайки съгласно възгледите на Областния съвет за развитие и докладвайки му за 
постиженията и прогреса в използването на инструмента. Инструмента за подкрепа ще 
подпомага работата на отдела за регионално развитие в областната администрация и по 
същество ще изпълнява следната роля: 
 

- Ще катализира и развива капацитета за сътрудничество на Областния съвет за развитие, 
чрез подходящо повишаване на осведомеността, обучение съгласно годишен план за 
работа одобрен от съвета 

- Въз основа на работния план, който се одобрява от Областния съвет за развитие, ще 
подкрепя разработването на интегрирани решения и междуобщинското сътрудничество и 
по съществено изготвянето и финализирането на междуобщински планове за действие 
(идентифициращи договорените инвестиции) необходими за кандидатстване по мярка 
4.3., а при възможност за други мерки, от които общините имат нужда  

- В допълнение, ако се изисква от Областния съвет за развитие, инструмента за подкрепа 
в сътрудничество с отдела за регионално развитие на областната администрация може 
да предприеме специфични действия за представяне на определени райони, промоция, 
маркетинг и предоставяне на информационни услуги на заинтересованите страни 

 
Този инструмент за подкрепа ще се обслужва от консултантски екип (доставчик на услуги), 
договорен от областната администрация в сътрудничество и с одобрението на Областния съвет 
за развитие. МРРБ ще регламентира условията за процеса по договаряне и ще изготви насоки за 
функционирането на тези инструменти5. 
 
Интегрирането може да се насърчава в рамките на една община или група от общини но ще е 
необходимо да бъде ориентирано по естество към търсенето на специфични инвестиции. Във 
всички случаи обаче, то изисква лидерство, консенсус, координация и технически средства за 
взаимодействие, планиране и изпълнение на съвместните операции. 
 
Мярката ще осигури уместни функционални териториални партньорства и ще подпомогне 
изготвянето на планове за действие свързани с: 

- Периферни райони (по-малки общини) за дребномащабни инвестиции по мярка 4.3. 
(където интегрирането ще е задължително) 

- Градски агломерации (приоритети 1 и 2), за да се осигури подходящи и ефективни 
условия съгласувани с нуждите и търсенето в градските центрове и тяхното влияние и 
свързаност с по-слабо урбанизираните територии (това ще става при желание на 
градските общини) 

- Туристическите райони (приоритет 3), за да се разшири туристическия потенциал, 
доходите и заетостта в специфични територии и да се увеличи приноса на сектора за 
балансираното регионално развитие (това ще става при желание на избираемите 
общини) 

 
Гореописането ще укрепи капацитета на местните актьори и по-слабо развитите райони да 
участват активно във възможностите за местно развитие и ще даде значителен принос за 
постигането на целите на този приоритет. Разширените способности на бъдещите бенефициенти 
                                                 
5 Състава на съветите включва кметовете на общини, представители на общинските съвети, децентрализираните структури на министерства и 
агенции, НПО, местни социални и икономически партньори. Следователно, тези съвети администрирани от областните администрации са 
подходящата основа обвързана със законодатеслтвото за насърчаване и разпространение на процесите на развитие, между-общинското 
сътрдуничество и партньорство на ниво NUTS 3. Консултантските екипи (потенциални доставчици на услуги) ще бъдат сдруженията на общини, 
регионални агенции за развитие, общински агенции за развитие, НПО, консултантски фирми 
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ще им помогнат да посрещнат изискванията свързани с подготовката на интегрирани проекти 
избираеми по приоритетите на програмата. 
 
Видове дейности 
 
Мярката ще подпомогне установяването на инструмент за подкрепа във всяка една от 28-те 
области на България, чрез открита тръжна процедура. Този инструмент би могъл да включва 
следните задачи, както и други задачи от подобно естество определени в насоките, които ще се 
изготвят от МРРБ: 
 
По един проект за техническа подкрепа във всяка една областна администрация, включващ 
следните аспекти: 

• Оценка на нуждите на общините и областите 
• Подпомагане на партньорството и насърчаване принципа на участие в развитието 
• Подкрепа при идентифицирането и разработването на междуобщински планове за 

действие и проектни идеи 
• Техническа помощ за подготовка на планове за действие основани на приоритетите. Тези 

планове ще са изискване и предусловие особено за избираемостта на дребномащабните 
инвестиции в по-малките общини предвидени в мярка 4.3. 

• Подкрепа за разработването на интегрирани планове за действие за градските 
агломерации, туристическите райони кореспондиращи с мерките на приоритети 1-3 в 
случаите когато общините сметнат това за полезно  

• Анимация, изграждане на капацитет, консултации 
• Обмяна на опит и добри практики, изграждане на мрежи 
• Разпространение на информация за правилата и процедурите на структурните фондове, 

обществените поръчки 
• Информационни услуги за промоция на районите, маркетинг и представяне 
• Методическа подкрепа, съветване и обучение 
• Работни срещи, семинари, изследвания, помощни бюра, проучвателни визити 
• Печатни и Интернет издания  
• Оборудване за опериране на инструментите за подкрепа 

 
Различните форми на подкрепа могат да бъдат предложени по различен начин, но за 
предпочитане е те бъдат части от кохерентен план за подкрепа, които да бъде одобряван от 
Областния съвет за развитие на годишна база, включващ важните моменти и стандартите за 
измерване на постиженията. 
 
Крайни бенефициенти 
 
Крайни бенефициенти ще бъдат областните администрации, действащи от името на Областните 
съвети за развитие. 
 
Доставчици на услуги, които ще бъдат контрактувани чрез открита процедура могат да бъдат 
сдружения на общини, регионални агенции за развитие, общински агенции за развитие, НПО, 
консултантски фирми. Насоки за провеждането на тръжната процедура ще бъдат осигурени 
навреме от МРРБ за всички областни съвети за развитие. 
 
Дейности по изпълнението 
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Проекти за установяване на областните инструменти за подкрепа ще бъдат поискани от 
областните администрации чрез обществена покана за предложения, която ще бъде публикувана 
от управляващия орган/междинните звена. За да има ефективност и концентрация на ресурси, 
само един такъв проект ще бъде възможен във всеки един NUTS 3 район адресиращ капацитета 
за усвояване в съответствие с конкретните нужди на отделната област и нейните общини. 
Формулярите за участие ще бъдат изготвени от областните администрации в сътрудничество с 
Областните съвети за развитие и трябва да съдържат подробен план за изпълнението на 
проекта, както и ясно описание на предлаганата методология. В допълнение, областната 
администрация трябва да осигури изчерпателно тръжно досие и условия на заданието за 
исканите от доставчика услуги. След одобрение на досиетата от страна на управляващия 
орган/междинните звена, областите ще стартират отделни търгове за доставчици на услуги.  
 
Мярка 4.2 Интегрирано планиране и подготовка на проекти  
 
Специфична цел 
 
Да създаде подходящи възможности за разработването и актуализирането на интегрирани 
планове и да подкрепи постоянното поддържане на списък от зрели проекти, готови за 
изпълнение по ОПРР 2007-2013 
 
Кратка обосновка на мярката  
 
Тази мярка ще отдели ресурси за осигуряване на постоянен пакет от проекти, които да бъдат 
подготвяни в продължение на целия програмен период. Това ще надгради инициативите вече 
предприети по Програма ФАР. 
 
Ключов аспект за подобряване на капацитета за усвояване на средствата по структурните 
фондове е подготовката на предварителна техническа документация, която е задължително 
изискване за големите инфраструктури проекти и част от списъка с готови за финансиране 
проекти. Подкрепата по тази мярка ще бъде насочена към потенциалните крайни бенефициенти 
на програмата и ще осигури постоянното присъствие на резервоар от достатъчно големи, готови 
за изпълнение по инвестиционните мерки на програмата проекти. Това ще адресира ключова 
нужда и е от съществено значение да се разяснят изискванията към документите, които трябва 
да бъдат предоставени от кандидатите за различните видове проекти, както и ще осигури до 
възможно най-висока степен отстраняването на ненужни административни пречки за 
кандидатите.6 
 
Само 28% от българските общини могат да отделят средства за подготовка на необходимите 
технически документи и като главна причина за това посочват ограничените ресурси и тяхното 
ненавременно планиране. Поради тази причина, българските общини не успяват да получат 
европейско финансиране. Тази тенденция е още по-интензивна в по-малките периферни общини. 
 
Следователно, в допълнение към специфичната помощ, предоставена по мярка 4.1, съществува 
обща необходимост да се предоставят ресурси в подкрепа на развитието на предварителна 
проектна документация за проекти със значително регионално значение по приоритети 1,2 и 3 на 
ОПРР. Подготовката на задълбочени проучвания за осъществимост, работни проекти, анализи 
на въздействието и други съпътстващи документи е съществена за успешното изпълнение на 
проектите, финансирани по програмата.  
 
                                                 
6 МРРБ ще осигури развитие на този въпрос през 2006г.  
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По-специално, тази мярка ще финансира проучвания, поръчани от тези, които ще разработват 
проектите в бъдеще или други агенти, занимаващи се с подобна дейност. Тя няма да финансира 
проучвания имащи за цел да получат независима оценка на проект, за да подпомогнат процеса 
на оценка и подбор. 
 
В допълнение, тази мярка съответстваща на Стратегическите насоки на общността през целия 
програмен период също ще финансира проучвания свързани с териториалното и пространствено 
планиране. По този начин мярката ще допринесе директно за подобряване качеството на 
регионалните и местни процеси на развитие. Подобен род документи ще бъдат в съответствие с 
българските закони за пространствено планиране и регионално развитие и най-общо ще бъдат 
уместни за планирането на инвестиции вземайки под внимание по подходящ начин Европейската 
политика за пространствено развитие. За тази цел, МРРБ ще разработи специфични насоки за 
подкрепата по тази мярка, които при необходимост ще се променят по време на програмния 
период. 
 
Видове дейности 
 
Ще бъдат изработени специфични указания за стандартите и форматите на проучванията или 
плановете, които се изискват от УО или другите публични органи, преди тази мярка да подкрепи 
подготовката на каквито и да е документи. 
 
• Предварителни (прединвестиционни) проучвания, проучвания за осъществимост, анализ 

разходи-ползи, финансови планове, ОВОС, инвестиционни проекти 
• Подготовка на тръжна документация, количествени сметки, проучвания за идентификация, 

разработване и обосновката на проекти (анализ на търсенето, анализ за икономическа 
осъществимост, бюджетен анализ, предварителна оценка и т.н.) 

• Изработването на устройствени схеми и планове 
• Изработване и актуализиране на общи и подробни устройствени планове, проучвания за 

кадастъра 
• Подготовка/актуализиране на стратегически документи (общински, областни и регионални 

планове за развитие) 
 
Крайни бенефициенти 
 
За предварителна проектна документация: потенциалните бенефициенти по мерките на ОПРР, 
например общини и групи общини 
 
За устройственото и териториално планиране: общини, областни администрации, МРРБ 
 
Мярка 4.3. Дребномащабни местни инвестиции  
 
Специфична цел 
 
Да подкрепя значими и полезни инвестиции, които осигуряват интегрирано между-общинско 
влияние 
 
Кратка обосновка на мярката  
 
Най-ефективния начин, по който на практика може да се насърчи интеграцията, е да се 
подпомага, до определено ниво, възможното интегрирано финансиране на избрани дейности. 
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Степента, до която това е възможно, е ограничена с оглед на различните практични, технически 
и административни параметри. С оглед обаче на по-малките проекти, това е възможно и е 
правено на други места. 
 
Наблюденията на видовете под-региони в България (преобладаващи малки по размер общини, 
177 от 264 имат население под 20 000 жители), особено извън урбанизираните области е такъв, 
че представя особено местните проблеми и предизвикателства. Изключително подходящо е те 
да бъдат обхванати от различни мерки на ОПРР. 
 
Тази мярка за малки инвестиции ще осигури финансиране и ще подкрепи местните актьори, 
които прилагат партньорския подход за справяне с местни проблеми на базата на цялостни 
интегрирани местни планове за действие, чиято подготовка трябва да бъде подкрепена от 
инструментите за подкрепа базирани на партньорства и създадени на областно ниво по Мярка 
4.1. Тези интегрирани планове за действие ще предложат интегрирани проектни пакети, чието 
изпълнение ще осигури решения за конкретни проблеми с които се сблъскват няколко общини. 
 
Поради тази причина тази мярка ще бъде насочена изключително към периферни общини7, които 
страдат от затрудненията, породени от тяхното географска и икономическа изолация. Тази 
активна насоченост ще включва интензивна  подкрепа и намеса в полза на създаването на нови 
възможности за местно развитие. Тези инвестиции ще се комбинират в един интегриран пакет на 
ЕФРР предложения от една или група от периферни общини за определен брой малки 
интервенции в рамките на интервенциите определени в Приоритети 1-3. Като допълнение, тези 
интегрирани пакети ще обхващат също в частност и под-регионалните различия и инвестиции, 
които ясно мобилизират участниците в местното развитие и ще бъдат насочени към проблеми, 
които се считат за специфични за общините и са недостатъчно или не са въобще разглеждани от 
други мерки на ОПРР и секторните програми. 
 
Поради тази причина мярката е определена да осигури изпълнението и за предостави директно 
финансиране на дейности, които от гледна точка на типологията, съответстват на тези, които 
вече са определени по приоритетите на ОПРР, но които не биха могли да попаднат в обхвата на 
друга мярка поради малкия обхват на индивидуалните инвестиции, за да бъдат разгледани в 
периферните области. 
 
За интегриран пакет от проекти се приема: 
• Пакет на една община, съдържащ една от приемливите интервенции определени сред 

дейностите, които отговарят на типовете дейности, така както са определени в мярка 1.1, 1.2, 
1.4, 1.3, 3.2, а също и допълнителните дейности, които се считат за подходящи; 

• Комплект проекти, предложени от поне 2 периферни общини, съгласно типовете, определени 
в една или няколко мерки от Приоритети 1,2 и 3, както и допълнителните дейности , които се 
считат за подходящи; 

 
В сравнение с другите мерки на приоритетите, мярка 4.3 позволява да се определят дейностите, 
предоставени от местните участници в съответствие с техните специфични нужди, но взимайки 
под внимание рамката и подготовката относно създаденият процес за селекция. 
 
Видове дейности 
 

                                                 
7 The precise definition of peripheral municipalities is yet to be determined for the purposes of eligibility to this 
measure. 
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Финансова подкрепа за интегрирани пакети от проекти за периферните общини в страната в 
области на намеса, така както са посочени в списъка на дейности, в който трябва да бъдат 
избрани поне 3 дейности от поне 2 мерки. 
 
В допълнение, мярката също ще предостави възможности за включване на дребномащабни 
инвестиции в рехабилитация/реконструкция на водоснабдителни мрежи в населените места от 
избираемите малки общини в рамките на интегрираните пакети, като допълващи действия на 
едромащабните инвестиции за интегрирано управление на водите предвидени в Секторна 
оперативна програма „Околна среда”. 
 
Крайни бенефициенти 
 
Всеки пакет от проекти, с които се кандидатства, трябва да бъдат изготвени в съответствие с 
изготвения план за действие и трябва да определят Лидер на проектите, който трябва да бъде 
общинска власт. Проектният лидер ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта, 
поделяйки задачи и отговорности в консорциум и партньорство с други общини, сдружения и 
НПО, отговарящи на изискванията за географски обхват на мярката. 
 
Мярка 4.4. Насърчаване на сътрудничеството с европейските региони  
 
Специфична цел 
 
Да стимулира регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен в рамките на 
Европейската територия.  
 
Кратка обосновка на мярката  
 
В проектите за регламенти за бъдещата кохезионна политика, Комисията предложи регионите в 
бъдеще да включват дейности в областта на междурегионалното сътрудничество (понастоящем 
Инициатива на Общността INTERREG III C) в Регионалните програми по Цел 1 и 2. За да се 
постигне това, регионалните програми ще трябва да отделят определени ресурси за обмен, 
сътрудничество и работа в мрежа с региони от другите страни членки. Това ще позволи 
сътрудничеството между регионите по цел 1 и 2 и между регионите от същата цел. 
 
Междурегионалното сътрудничество е насочено към насърчаване на сътрудничество в цяла 
Европа сред регионите и общините с цел да се пренесе и обмени информация, познания и добри 
практики. Регионалните и под-регионалните участници могат значително да спечелят от 
приемането на познания и умения, които са особено подходящи при откриване и определяне на 
решения за развитието. С тази цел, мярката ще подкрепи проекти от съвместен характер, 
включващи български и други европейски партньори, базирани на минал опит и тематични 
интереси, отколкото на разположението в определена географска област. 
 
Междурегионалното сътрудничество позволява не граничещи райони да влязат в контакт и да 
изградят партньорства, водещи до обмен на опит и работа в мрежа, което ще подпомогне 
балансираното, хармонично и устойчиво развитие на Европейския съюз и на третите страни. 
Мярката ще насърчи регионалните и другите публични власти да разглеждат междурегионалното 
сътрудничество като средство за засилване на тяхното развитие чрез достъп до опита на 
другите. 
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Участието на регионалните и другите публични власти по този начин ще създаде по-здрава 
структура за сътрудничество, водеща до повече и по-качествени съвместни проекти, синергии, 
дейности по обмен на добри практики и опит в посоките на програмите на структурните фондове 
за насърчаване на сближаването и засилване на регионалната конкурентноспособност. 
 
Имайки предвид обхвата на ОПРР, ще бъдат избрани няколко европейски региона/страни членки 
със сходни теми, разглеждани от техните регионални оперативни програми с цел сътрудничество 
и обмен със съответните български власти най-вече на регионално ниво. Основните въпроси на 
сътрудничеството ще бъдат: 

 Технологични иновации, достъп до информационно общество и общество на знанието, 
R&D в регионалното развитие, предприемачество 

 Иновации в регионалните услуги 
 Околна среда, енергийна ефективност и биоразнообразие 
 Предпазване от рискове 
 Развитие на градовете и обновление 
 Регионално и териториално управление 

 
Видове дейности 
 

 Набиране на данни, проучване и обмяна на добри практики в изпълнението на програми 
за сътрудничество, наблюдение и анализ на тенденциите за развитие 

 Анализи на съществуващата ситуация  
 Съпоставителни анализи (Benchmarking analyses) 
 Изготвяне на бъдещи стратегически проекти 
 Разработване на стратегически документи и планове за действие  
 Разработване на портали/виртуални мрежи 
 Оценка изпълнението на проектите 
 Обучения, семинари, работни срещи, конференции, проучвателни пътувания, съвместни 

срещи 
 Стратегии за иновации и предпазване от риск 
 Информационни и PR дейности 
 Изпълнение на пилотни и демонстрационни проекти 

 
Крайни бенефициенти 
 
Областни администрации и общини, неправителствени организации 

Приоритет 5: Техническа помощ 
 
Въведение 
 
Доброто управление и изпълнението на ОПРР изисква да бъде използвана специфична по 
съдържание техническата помощ, за да отговори на основните нужди при координацията на 
програмата и да се укрепи изграждането капацитета на административните структури 
ангажирани с нейното изпълнение. 
 
Приоритет 5 ще осигури гладкото управление, координация, мониторинг и оценка на програмата, 
съгласно изискванията на регламентите за структурните фондове, включително публичност и 
информираност на обществеността. 
 



 123

С оглед специфичното и съдържание, техническата помощ има за цел да осигури различен вид 
услуги и дейности насочени към постигането на високо ниво на ефективност при планирането и 
управлението на процесите на финансиране на проектите, чрез иновативни или традиционни 
инструменти и методология. 
 
По този начин механизма на техническата помощ, непосредствено след стартирането на 
програмата, ще осигури на централните и местни административни структури основните 
инструменти за извършване на дейности определени от регламентите на СФ свързани с 
планирането и изпълнението на програмата (правила, процедури, срокове, работни документи, 
официални документи и др.) 
 
Категорично основната цел на настоящия приоритет е да гарантира развитието на регионалните 
и централни административни структури за надлежно управление и изпълнението на програмата. 
 
Специфична цел 
 
Да се осигурят дейности за подкрепа с цел разумно и ефективно управление, изпълнение, оценка 
и обществена информираност за програмата. 
 
Кратка обосновка на приоритета 
 
Приоритет 5 е свързан със стратегическата нужда от създаване на инструменти за ефективен 
напредък в управлението на програмите съфинансирани от структурните фондове. Опитът е 
показал, че доброто управление изисква преход от традиционния подход „отгоре надолу” към по-
отворена модалност, осигуряваща включване на съответните заинтересовани страни от 
районите и областите. Изграждането на капацитет отнема време и в много случаи изисква не 
само обучение и ресурси, но също и външна подкрепа и насоки.  
 
Мярка 5.1. Подготовка,  оценка, мониторинг и контрол на ОПРР 
 
Специфична цел 
 
Да се подпомогне Управляващия орган на ОПРР за осъществяване на обичайните дейности 
свързани с изпълнението на регламентите и предписанията на ЕС (анализи, предварителна и 
междинна оценка, изпълнение на системите за мониторинг и контрол) 
 
Кратка обосновка на мярката 
 
За първи път българските административни структури ще се изправят пред управлението на 
съфинансираните от структурните фондове проекти, въпреки че от дълго време българското 
правителство е ангажирано с проектите по програма ФАР. Управлението на оперативната 
програма, както и на отделните проекти (или интегрирани проекти) предвижда дълъг списък от 
дейности включващи изготвяне на неофициални доклади, и съставяне на официални документи, 
които ще бъдат изпращани на ЕК по време на целия програмен период. 
 
Ефикасността на техническата помощ основно трябва да се базира на анализ на необходимостта 
от подкрепа за УО на ОПРР, която е трудно да бъде прецизирана при изготвянето на програмата. 
Поради тази причина техническата помощ трябва да бъде текущо реорганизирана гъвкаво, за да 
отговори на променящите се нужди в работата на УО породени от новите изисквания. 
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Видове дейности 
 
• Предоставяне на помощ, консултации и изследвания 
• Предоставяне на помощ  за оценка (предварителна, междинна и последваща) 
• Дейности за осъществяването на  мониторинг  и подкрепа на дейностите за управление на 

текущия финансов контрол 
• Организация на Мониторинговия комитет на ОПРР 

 
Крайни бенефициенти 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (УО и неговите териториални 
офиси - междинни звена) 
 
Процедури по изпълнение 
 
Услугите за помощ и оценка ще бъдат осъществени чрез публична покана за предложения, 
обявена от УО в съответствие с правилата на ЕС за прозрачност на процедурите. 
 
Мярка 5.2 Информация и обществена осведоменост 
 
Специфична цел 
Да се подпомогне Управляващия орган и крайните бенефициенти при изпълнението на Плана за 
обществена осведоменост на ОПРР, за осигуряване на информация и обществено осведомяване 
за проектите избрани по програмата. 
 
Кратка обосновка на мярката 
 
Съгласно изискванията на регламентите на ЕС, УО и останалите участници в изпълнението на 
ОПРР ще предоставят възможно най-подробна информация за финансовите възможности 
предлагани от програмата. 
 
Поради тази причина тези органи следва да гарантират, че ОПРР е широко разгласена и 
популяризирана с детайли за финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие 
и да осигурят потенциалните получатели (т.е общини, НПО, и др.) с детайлна информация за 
административните процедури при финансиране от ОПРР, включително описание на 
процедурите за оценка на предложенията за финансиране, критериите за оценка и избор на 
проектите, имената на хората (или контактите) на национално, регионално и местно ниво, които 
могат да обяснят начина по който ОПРР функционира. 
 
Видове дейности 
Планът за обществена осведоменост ще съдържа различни видове дейности за информиране на 
обществеността (мултимедия, видео, рекламни кампании). Специфичните дейности, които могат  
да бъдат съфинансирани по тази мярка са: 
 

• Публикуване на Интернет страници, информационни кампании 
• Разпространяване на документи и информационни центрове 
• Сътрудничество с медиите, ТВ клипове и реклама 
• Периодични издания (т.е бюлетини) 

 
Крайни бенефициенти 
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Министерство на регионалното развитие и благоустройството (УО и неговите териториални 
офиси - междинни звена) 
 
Процедури по изпълнение 
 
Услугите за помощ и оценка ще бъдат осъществени чрез публична покана за предложения, 
обявена от УО в съответствие с правилата на ЕС за прозрачност на процедурите. 
 
Мярка 5.3. Техническо администриране на програмата 
 
Специфична цел 
 
Да се осигури административна и организационна подкрепа за секретариата на Мониторинговия 
комитет и да се осигурят стимули за регионалната и централната администрация ангажирана с 
мониторинга, контрола и управлението на дейностите финансирани от ОПРР. 
 
Кратка обосновка на мярката 
 
Развитието на административния капацитет означава подобряване на ефикасността и 
ефективността на публичната администрация. Широко разпространено е схващането, че 
обичайните административни процедури свързани с финансовите активи отпускани от 
европейските фондове са наистина сложни и това изисква усърдна работа от вътрешните 
структури. Поради тази причина ще бъде полезно УО да осигури за административния персонал 
и оценителите икономически стимули, които да бъдат справедливо дефинирани по 
пропорционален начин съгласно икономическите параметри. 
 
Видове дейности 
 
Специфична помощ за стимулиране структурите за изпълнение и мониторинг, които ще бъдат 
подпомогнати за изпълнението на тяхната работа по управление и изпълнение на ОПРР. 
 
Крайни бенефициенти 
 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (УО и неговите териториални 
офиси - междинни звена) 
 
Процедури по изпълнение 
 
Съгласно регламентите на ЕС и вътрешните правила относно допустимите разходи за  
персонала от публичната администрация, специфичната помощ следва точно да посочва 
размера на икономическите стимули за всяка категория от участващите страни.  
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Раздел III: Индикативно финансово разпределение  
 

Разпределение по приоритети на ОПРР % от 
ОПРР 

Сума  
(мил. 
евро) 

Приоритет 1 - Градско възстановяване и развитие 40% 856,76
Приоритет 2 - Местни и регионални връзки 30% 642,57
Приоритет 3 - Развитие на устойчив туризъм 14% 299,87
Приоритет 4 - Насърчаване на регионалното и местно развитие 12% 257,03
Приоритет 5 - Техническа помощ 4% 85,68
Total 100% 2 141,90
   

Разпределение по мерки на ОПРР % от 
приоритет

Сума  
(мил. 
евро) 

Приоритет 1 - Градско възстановяване и развитие 40% 856,76
Мярка 1.1: Екологични инфраструктури 35% 299,87
Мярка 1.2: Социална инфраструктура 35% 299,87
Мярка 1.3: Организиране на икономическите дейности 15% 128,51
Мярка 1.4: Подобряване на физическата среда 15% 128,51
      
Приоритет 2 - Местни и регионални връзки 30% 642,57
Мярка 2.1: Системи за устойчив градски транспорт 40% 257,03
Мярка 2.2: Регионална пътна инфраструктура 50% 321,28
Мярка 2.3: Вътрешнорегионални транспортни услуги 5% 32,13
Мярка 2.4: Мрежи и услуги свързани с ИКТ 5% 32,13
      
Приоритет 3 - Развитие на устойчив туризъм 14% 299,87
Мярка 3.1: Развитие на туристическите атракции и свързаната 
инфраструктура 75% 224,90
Мярка 3.2: Подобряване на туристическото обслужване 10% 29,99
Мярка 3.3: Развитие на туристическия продукт и маркетинг на дестинациите 15% 44,98
     
Приоритет 4 - Насърчаване на регионалното и местно развитие 12% 257,03
Мярка 4.1: Партньорства за интегрирано развитие 5% 12,85
Мярка 4.2: Интегрирано планиране и подготовка на проекти 15% 38,55
Мярка 4.3: Дребномащабни местни инвестиции 70% 179,92
Мярка 4.4: Насърчаване сътрудничеството с европейските региони 10% 25,70
      
Приоритет 5 - Техническа помощ 4% 85,68
      
Общо 100% 2 141,90

 




