АНАЛИЗ
НА ПОЛУЧЕНИТЕ ФОРМУЛЯРИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ПРОУЧВАНЕ СРЕД
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
във връзка с изготвяне на План за интегрирано развитие на община Благоевград
(ПИРО Благоевград) за периода 2021 – 2027 г.
Настоящото проучване се проведе в изпълнение на заложените дейности и мерки в
Комуникационната стратегия, чрез които се цели да се идентифицират и ангажират всички
заинтересовани страни в процеса по формирането и прилагането на политики на местно ниво
за интегрираното развитие на община Благоевград и да се гарантира активното им участие
както в процеса по изготвяне на План за интегрирано развитие на община Благоевград, така
и в реализацията му.
Това е трето по ред проучване, проведено във връзка с разработването на ПИРО
Благоевград. Поради слабия интерес от проведените две анкетни проучвания през месец
август 2020 г. и месец май 2021 г. (http://www.blgmun.com/calendar206/1zkr.html),
включително и от проведените 4 онлайн обществени обсъждания и работни срещи на
23.03.2021 г. (http://www.blgmun.com/news5889/obshtina-Blagoevgrad-pokana.html), 2 работни
срещи на 19.05.2021 и една на 21.05.2021 г. (http://www.blgmun.com/news5992/obshtinaBlagoevgrad-pokana.html), бяха разработени нови формуляри за проучване на мнението на
публичния, частния, неправителствения сектор и формуляр за набиране на проектни идеи
(http://www.blgmun.com/news6167/obshtina-Blagoevgrad-Plan-za-integrirano-razvitie.html).
В
допълнение беше разработен опростен формуляр за жителите на общината след получена
обратна връзка за сложността на формуляра за тази целева група.
За нуждите на проучването бяха проведени работни срещи с кметове и кметски
наместници на всички 25 населени места от община Благоевград, за които беше разработен
формуляр за идентифициране на проблемите и нуждите на жителите на селата от селищната
система на общината.
Новите формуляри бяха разработени така, че да дадат свобода на респондентите да
изложат мнението си в различни аспекти и сфери на дейност, касаещи тяхното индивидуално
развитие и развитието на общината като цяло. Събраните отговори внесоха конкретика по
отношение на проблеми, които са специфични за общината, за територията в
административните й граници и за възможното взаимодействие със съседни общини и
територии, което е от изключително значение за определяне на визията, целите и
приоритетите на ПИРО Благоевград, насочени към подобряване на социално-икономическия
живот и устойчивото интегрирано развитие на община Благоевград.
Начин на провеждане: Онлайн проучване чрез попълване на уеб базирани
формуляри, разпространени в различни формати, според нуждите и възможностите за
участие на различните целеви групи и заинтересовани страни
Период на провеждане: 11.08.2021 - 20.09.2021 г.
Начин на разпространение:
- Интернет страница на Община Благоевград
- Фейсбук страница на Община Благоевград
- Електронна поща - изпратена до 263 организации и институции
- Електронни медии
- Работни срещи
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Разпространени формуляри според идентифицираните целеви група:
- Формуляр 1: Проучване сред заинтересованите страни в община Благоевград –
за публични организации и институции, бизнес и НПО.
- Формуляр 2: Формуляр за проектна идея – за всички заинтересовани страни с
ясна проектна идея
- Формуляр 3: Проучване на мнението на жителите на община Благоевград
- Формуляр 3-1: Допитване до кметове и кметски наместници
Целеви групи:
- Публични организации и институции
- Жители на община Благоевград
- Бизнес
- НПО
Получени общо 237 формуляра, от които:
- 68 броя от Формуляр 1 – за организации и институции
- 39 броя от Формуляр 2 – за проектни идеи
- 107 броя от Формуляр 3 – за жители
- 23 броя от Формуляр 3-1 – за кметове и кметски наместници

Получени формуляри
107

68
39
23

От институции и
организации Ф1

Проектни идеи Ф2

От жители на
общината Ф3

От кметове и
кметски
наместници Ф3.1

Разпределени по целеви групи съгласно Комуникационната стратегия:
- 74 броя от публичен сектор
- 18 броя от бизнес
- 27 броя от НПО
- 118 броя от жители на община Благоевград
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Жители

Бизнес

НПО

Публичен сектор

Публичен сектор
31%

Жители
50%

НПО
11%
Бизнес
8%

От получените мнения и предложения от целевите групи най-активно участие са взели
жителите на община Благоевград или 50% от всички респонденти, следвани от публичния
сектор (31%), неправителствения сектор (11%) и най-слабо участие се отчита от страна на
бизнеса – 8%.
Получени общо предложения по сфери на дейност
Обработване на формулярите се осъществи в няколко направления – по отношение на
вид на респондента, по отношение на сферата на дейност и по отношение на брой
предложения в различни сфери на дейност.

ОБЩО ЗА ПРОУЧВАНЕ
512 броя предложения по сфери на дейност
Друго

4.69%

Бездомни животни
Транспорт

6.64%
3.32%
25.78%

Градска среда и инфраструктура
Околна среда
Туризъм

9.77%
4.30%

Бизнес
Култура
Младежки дейности и спорт

10.55%
6.25%
6.84%
11.72%

Образование и заетост
7.03%

Социални дейности
Здравеопазване

3.13%
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Предвид възможността, която дават отворените въпроси, респондентите са
идентифицирали проблеми и нужди в повече от една сфера на дейност. От получените общо
237 формуляра от всички респонденти, получените предложения са 503 и обхващат общо 12
сфери на дейност с посочени конкретни проблеми и нужди както за отделни обекти (улици,
паркове, квартали, сгради, институции, услуги и др.), така и като цяло за социалното и
икономическо развитие на града и региона. На идентифицираните нужди и проблеми от
респондентите 95% са дали различни предложения за промяна. Към настоящия анализ са
приложени получените отговори, които предварително са обработени и систематизирани по
сфери на дейност. Допълнителното им обработване се наложи поради факта, че в тях се
съдържат лични данни на респондентите, които са събирани с цел идентификация
единствено за осъществяване на последваща обратна връзка при организирани на
обсъждания и други публични събития във връзка с процеса по разработване, приемане и
реализация на ПИРО Благоевград и не следва да бъдат оповестявани публично.
Анализът показва, че най-много идентифицирани нужди, проблеми и предложения за
промени са получени в „Градска среда и инфраструктура“ - 25,59 %. На второ място са
предложенията в „Образование и заетост“ - 11,61% и на трето място са „Бизнес“ - 10,63%.
Най-малко предложения за промяна са отчетени в „Здравеопазване“ - 2,76%.
Основните проблеми в различните сфери на дейност, изведени от получените
формуляри, за които са необходими управленски решения на местно ниво са следните:

-

-

-

По отношение на благоустрояването на градската среда и инфраструктурата:
Улична мрежа и тротоари – поддръжка, реконструкция и изграждане на нови
Детски площадки – изграждане на нови и поддържане на съществуващите
Паркинги – изграждане на обществени паркинги и паркоместа на територията на
града
Паркове и зелени площи - Рехабилитация и цялостно обновяване на занемарени
общински имоти и терени - парк Ловен дом, Розариум, Обсерватория, Аквапарк и
закрит басейн, Моста на влюбените към квартал Вароша, квартал Вароша, нов
Гробищен парк
Улично осветление – изграждане на ново и поддържане на съществуващо улично
осветление по уличната мрежа, паркове, градини, детски площадки и други
обществени места
ВиК мрежа – реконструкция на ВиК мрежи и изграждане на нови
Междублоковите пространства – почистване и облагородяване, контрол за
изграждане на нови и премахване на съществуващите незаконни постройки
Поставяне на градски чешми, обществени тоалетни, пейки и кошчета на обществени
места
Места за отдих и спорт – поддържане на съществуващите и изграждане на нови
съоръжения
Поливна система – поддържане на съществуващи и изграждане на нови поливни
системи за поддържане на зелената система в градска среда
Чистота - на обществени площи и пространства и редовно миене на улична пътна
мрежа
Велоалеи - изграждане на нови и обособяване на места за паркирането им пред
обществени сгради
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Централна градска част – ремонт и обновяване на пешеходните зони и настилки,
реставриране на фасади на сградите и запазване на архитектурния им облик
Достъпна среда - Генерално решение за осигуряване на достъпна среда за лица с
ограничена подвижност от различни точки на града до основните публични сгради с
обществени функции и услуги, обществени пространства и обекти
Видеонаблюдение – осигуряване на видеонаблюдение и контрол за спазване на
обществения ред и сигурност
По отношение на образование и осигуряване на заетост:
Извънкласни дейности - Въвеждане и развитие на повече извънкласни дейности за
децата и насърчаване на личностното им развитие.
Допълнителни иновативни програми - Стимулиране на учителите да прилагат
иновативни методи на обучение, съобразено с нуждите на новото поколение, в
допълнение към задължителната програма.
Материално-техническа база - Създаване на образователна среда с необходимата
материално-техническа база, съвременно оборудване и дигитални технологии за
провеждане на качествен образователен процес, отговарящ на нуждите на новите
поколения.
Валдорфска педагогика - Откриване на Валдорфска детска градина и училище в
града и да се обърне внимание на духовното развитие на децата и подрастващите.
Обвързване на образование-наука-бизнес – фактор за устойчиво развитие на
конкурентоспособността на местната икономика и създаване на заетост
Дуално обучение - Въвеждане на дуално обучение и изграждане на модерна база за
целта.
Привличане на чуждестранни компании, които да инвестират в изграждането на
големи бизнес сгради, помещаващи фирми в сферата на ИТ, консултантски услуги
(кол центрове) и т.н., които да осигурят работни места за местното население, както и
конкурентно заплащане в сравнение с това в по-големи градове в близост до
Благоевград.
Кариерно развитие - Повече възможности за кариерно развитие на младите хора.
По отношение развитието на бизнес и привличане на инвестиции:
Привличане на инвеститори - инвестиране в изграждането/ремонта на
производствени предприятия, фабрики, заводи, нови и съществуващи такива с цел
понижаване на безработицата и повишаване стандарта и качеството на живот на
жителите на общината (например ЗМК)
Създаване на по-добри и облекчени условия за привличане на инвеститори
Обособяване на бизнес зона с офиси от последно поколение с прилежащия им
градски транспорт
Изграждане на нова индустриална зона
Оптимизиране на работата на администрацията и намаляване на бюрокрацията
Подпомагане развитието на малкия и среден бизнес – организиране на изложения
и форуми на различна тематика и за различни сфери на дейност с цел създаване на
партньорства, контакти и директна връзка между производители, доставчици на
продукти, услуги и потребители
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Сътрудничество между администрация и бизнес – подпомагане развитието на
предприемачеството и стимулиране на публично-частните партньорства в различни
сфери на дейност
Развитие на селско и горско стопанство – разработване на стратегия за развитие на
аграрния сектор, на горите и горските територии, на градско и крайградско земеделие
и за утвърждаване на местно производство.
Ниски заплати - Сериозни разговори с бизнеса за поддържаните ниски заплати в
Благоевград, което е една от основните причина за напускането на младите хора и
търсене на реализация в София е чужбина.
Предоставяне на качествени услуги от разпределителните дружества –
съдействие от Общината пред ВиК и ЧЕЗ за осигуряване на необходимите условия за
осъществяване на нормална производствена дейност на територията на града –
осигуряване на необходимите мощности на ел. енергия, подмяна на водопровод
Улична и пътна мрежа – ремонт, реконструкция и изграждане на улична и пътната
мрежа до производствените предприятия на територията на община Благоевград
Осигуряване на градски транспорт до промишлените зони – осигуряване на
градски транспорт за работещите от кв. Струмско и кв. Еленово в производствените
бази на Покровнишко и Зелендолско шосе
Изграждане на лятно кино

По отношение на опазване на чиста околна среда и климат:
Чист въздух - Дейности и мерки за предотвратяване на замърсяване на въздуха от
битово отопление, транспорт и промишлени предприятия в и около града
Чиста градска среда - Поддържане на чистотата в града - по улиците, паркове,
градини, зелени площи, спортни съоръжения и площади.
Разделно събиране на отпадъци - подобряване на системата за разделно събиране на
отпадъци в града, поставяне на повече контейнери за разделно събиране в града и по
населените места в община Благоевград.
Обезпаразитяване на обществени площи - Редовна дезинфекция, дезинсекция и
дератизация на обществени и открити площи.
Градско залесяване по пътни артерии - засаждане на дървета по протежения на бул.
Джеймс Баучер и всички улици, за които се предвижда ремонт и реконструкция.
Информационни кампании сред жителите - за ползите от разделното събиране на
отпадъци и алтернативни и по-чисти начини за отопление през зимния сезон.
Подобряване на дейността на Биострой ЕООД – редовно миене на улици в града с
цел намаляване на запрашаването и миене на улиците по селата в общината.
Почистване на коритото на р. Бистрица
Иновативни решения за пречистване на въздуха в градска среда – дървена
градска пейка с покрита с мъх повърхност и вградена технология за измервания,
базирана на IoT, наречена „градско дърво“ (CityTree - Green City Solutions). По данни
на компанията CityTree премахва до 82% фин прах от въздуха и подобрява качеството
му с до 53%.
Контрол и санкции при нерегламентирано изхвърляне на битови и строителни
отпадъци извън определените за целта места
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По отношение на социалните услуги:
Изграждане на мрежа от интегрирани социални услуги на територията на община
Благоевград.
Създаване на Консултативен център за предоставяне на психологическа,
социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие в област
Благоевград
Изграждането на Център за социална подкрепа и подпомагане процеса на
социалното приобщаване на незрящите, слепо-глухите и хората с различни
видове увреждания в обществото.
Да не се допуска продължително непредоставяне на определена дейност за подкрепа.
Цялостно решение за осигуряване на достъп на лица с увреждания и ограничена
подвижност до основни обществени услуги.
Да се поправят и приведат в експлоатация инвалидните асансьори от
подплощадното пространство към площада на Благоевград и осигуряване на
достъп и възможност за свободно придвижване в сградата на Община Благоевград
Осигуряване на социална услуга "Логистика" на хора със специфични особености
и възможности, с оборудван с рампа специализиран превоз за хора с двигателни
проблеми
Реализиране на детска площадка със специализирани съоръжения за деца СЪС и
БЕЗ специфични потребности и комбинирани такива, на която децата СЪС и БЕЗ
специфични потребности да могат да играят и да се забавляват ЗАЕДНО
Откриване на социални услуги за почасова подкрепа на лица със специфични
потребности над 18 г. за лишени от родителски грижи и семейства, тъй като такива в
Община Благоевград напълно липсват, с изключение на единственият "Дневен
център", чиито капацитет е от години запълнен
Нова оценка на нуждите за издръжката на Ниско-прагов център и актуализиране
на предоставяния от Общината ежегоден бюджет за дейността
Сигурност за дейността и съществуването занапред на Общностен център
„Ранно детско развитие“ - гр. Благоевград, създаден по проект, финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г. и осигуряващ
безплатни услуги на психолог, логопед, кинезитерапевт или специален педагог на
деца с увреждане от 0г. до 7г. възраст.
Грижа за младите семейства и самотни майки, адекватна жилищна политика и
подпомагане, реални и адекватни мерки за стимулиране на раждаемостта и
привличане на млади хора в града.
Създаване и подпомагане на пенсионерските клубове
Осигуряване на възможности за активно включване на децата с увреждания - да
спортуват, да се включват в различни клубове, занимания по интереси и други като
всяко нормално дете.
По отношение ограничаване на популацията на бездомни кучета
Изграждане на приют с нормални условия за живот, в който да се настаняват
бездомните животни. Да се преустанови практиката бездомните кучета да се хващат,
кастрират, обезпаразитяват и да се връщат на същите места, откъдето са заловени.
Това по никакъв начин не решава проблема. Трябва да се приберат всички кучета от
улиците. Същевременно да се работи по регистрацията и кастрацията на домашните
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животни, за да се пресече възможността за развъждане и изхвърляне на малките на
домашни любимци. Ако се действа в двете посоки, проблемът ще може да бъде решен
в обозрим срок.
Кампании за насърчаване на населението да осиновява бездомни кучета от приюта.
Инвентаризация на всички домашни кучета (и котки) и бездомни кучета, чипирането
им и създаване на регистър на собствениците от ветеринарите! При регистриране на
бездомно куче да може да се идентифицира собственика!
Осъществяване на контрол във връзка с ограничаване на популацията на бездомни
животни чрез:
 глоби за домоуправители, които не са осъществили контрол за регистрация на
домашен любимец при сгради в режим на етажна собственост
 глоби на собствениците за нерегистрирани домашни кучета след определен срок
за масовата регистрация
 глоби за непочистване на фекалии от обществени площи от собственик на
домашно куче
Изграждане на нов приют за бездомните кучета и полагане на необходимите грижи от
отговорни хора. Сегашния приют и грижи е престъпление към животните!
Проблемът с популацията на бездомни кучета трябва да намери трайно решение,
което не включва само кастриране на животните, а да бъдат перманентно настанени в
приют и да не бъдат пускани от там.
Изграждане на защитени центрове за бездомните кучета и котки
По отношение на обогатяване на културния живот:
Организиране на повече културни мероприятия, фестивали - арт фестивал, коледен
базар по примера на немския коледен базар в София, фестивал с храни и напитки от
различни заведения в района и т.н.
Обединение на дейности на читалище, театър, музей, кино и др. културни институции
в едно цяло - „Изкуство и култура в Благоевград“
Организиране на два празника във всички детски градини на територията на Община
Благоевград - за Деня на християнското семейство и за Бъдни вечер и Коледа –
предложение от бизнеса
Създаването на дигитална платформа за онлайн стрийминг на театрални
представления за привличането на интереса на сънародниците ни в чужбина към
съвременното българско изкуство, както и повишаване степента на разпространение
на творчеството на младите артисти.
Осигуряване на открити обществени пространства за културни прояви
Откриване на клас по електрическа и модерна китара към Центъра за личностно и
творчество развитие на децата на Благоевград.


-

По отношение развитието на младежки дейности и спорт:
Изграждане на нови спортни бази и поддържане на съществуващите
Изграждане на открити спортни площадки и съоръжения за различни видове спорт и
отдих
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Осигуряване на необходимите условия за спорт в училищната мрежа и детските
градини – изграждане на закрити спортни зали, физкултурни салони и открити
спортни игрища
Изграждане на спортни площадки за различни видове спорт
Обезпечаване на дейността на спортните клубове в общината - по отношение на
материално-техническа база, транспорт, екипировка и пособия за различните видове
спорт
Провеждането на ежемесечни състезания по различни спортове с благотворителна цел
Организиране на повече спортни мероприятия и привличане на участници и туристи
от други населени места
Осигуряване на възможности за деца с увреждания да посещават басейн на
преференциални цени
Освен футбол да се развиват и подпомагат и други спортове от общината
Организиране и провеждане на Международен турнир по спортна гимнастика.
Създаване на ромски ансамбъл за песни и танци с цел запазване на ромската традиция
и идентичност.
По отношение дейността на общинска администрация
Изграждане на нов електронен портал (сайт) на община Благоевград с много
функционалности и информация
Увеличаване на електронните услуги за бизнеса и гражданите
Осъществяване на контрол от страна на общинска администрация и санкции за
нарушителите на обществения ред
Създаване на публични регистри от Общината:
- за зелените площи
- за общинската собственост и начин на управление
- за неправителствените организации, тяхната дейност и инициативи
- за терените, които са определени за поставяне на временни обекти, на рекламни
площи, за местата за обяви и реклама (определени за целта места, а не
навсякъде)
Въвеждане на онлайн записване в детските градини и публичност на процеса
Сериозна реформа, прозрачност и премахване на корупционни практики при
управление на общинското имущество
Създаване на отделен сайт на Общински съвет
Създаване на ГИС система, което ще намали корупцията и сроковете за изпълнение
на административни услуги в сектора.
Публикуване на списък със сгради и помещения общинска собственост, които не се
използват, с точно описание и снимки и организиране на допитване до гражданите за
идеи за начин на използването им
Създаване на постоянен канал за връзка с гражданите (подобно на това допитване) за
организиране на допитвания до обществеността по различни важни въпроси за
развитието на общината
Повишаване качеството на обслужване от страна на общинска администрация
Създаване на общинска длъжност, свързана с комуникация и разговори с
представители на бизнеса, относно организирането на благотворителни каузи,
дарения към общината и осигуряването на средства за подпомагането на детския
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спорт, култура и развитие, както и за подпомагане поддръжката на емблематични за
града обекти - кв. Вароша, парк Бачиново и парк Македония, градската градина и т.н.
в замяна на предоставянето на площи за изграждане на рекламни пана, билборда и
други
Общината (администрацията, структурите, които ползват общински бюджетни
средства и общинските фирми) да направи публични всички разходи (който иска да
продава нещо на Общината ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се съгласява да няма търговска тайна
на сделката). В сайта на Общината да има нов панел, където да са "качени" всички
договори, анекси, приемо-предавателни протоколи, гаранции, фактури и извършени
плащания по тях ( така всеки може да види на какви цени работят колегите му
конкуренти и да сигнализират за завишени цени).
Забрана на достъпа на каруци по уличната мрежа и санкции за нарушителите
Подобрена комуникация с консултанти по европроекти и програми
Отговорна работа на новосформираното еко звено към общината, относно
превенцията и констатацията на нарушения, свързани със замърсяването на въздуха
през зимния период вследствие на нерегламентирано изгаряне на отпадъци
Предоставяне на малки кътчета в района на площада, в които да се даде сцена на
музикалните таланти на музикалните училища и паралелки в града ни, както и на
децата таланти в сферата на изобразителното изкуство, театъра и т.н.
По-гъвкава политика относно събирането на данъци, възможност за разсрочено
плащане на данъци на лица останали без работа или в затруднено финансово
положение в следствие на болест на член от семейството.
По отношение развитието на градския транспорт:
Промяна на цялостната концепция и организация на обществения транспорт в града и
обслужване на всички населени места от община Благоевград според нуждите на
гражданите и бизнеса
Цялостно изследване на транспортната схема - анализ за текущото положение и
нуждите на заинтересованите страни, т.е на гражданите и особено на тези, които не го
ползват
Конкретни предложения за осигуряване на градски транспорт за кв. Грамада и кв.
Баларбаши
Подмяна на подвижния състав и закупуване на ново поколение електрически
автобуси за градския транспорт
Създаване на онлайн платформа, която да представя на едно място цялата
информация за предлагания градски транспорт и връзките между автобусен градски,
междуселищен, междуградски, жп и др. превоз
Въвеждане на електронна система за закупуване на билети, възможност за онлайн
плащане и други
Поставяне на електронни информационни табла във всички автобуси на градския и
междуселищен транспорт, на които да се изписват и обявяват гласово следващи
спирки, закъснения, осигурен достъп за хора с ограничена подвижност и др.
информация, важна за пътниците
Обновяване на съществуващите спирки по начин, който да създава комфорт за
пътуващите и изграждане на нови, където няма осигурени
Изграждане на пункт за отдаване под наем на електрически велосипеди
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По отношение на условията за развитие на туризъм:
Подобряване на туристическата инфраструктура в общината и развитие на
целогодишен туризъм
Откриване на туристически информационен център
Реклама на региона - традиционна и чрез социалните медии и участия в национални и
международни туристически борси
Изграждане на база данни за туристически потенциал на територията на общината
Развитие на ски център Картала и Бодрост – реконструкция на път, създаване на
екопътеки и зони за планинско колоездене.
Адекватна визуализация, осветление и изглед на входа на града като за областен град
Информационни туристически табла с туристическа информация на различни
централни локации.
Стимулиране на предприемачески и граждански инициатива в областта на културата
и туризма от Общината, в качеството на партньор, а не организатор.
Отдаване на минералната вода на хотели и къщи за гости за развитие на СПА туризъм
Създаване на фокус групи с представители на туристическия бизнес, културата,
транспорта, образованието, организации за защита на природата и др.
Построяване на Фуникуляр до Кръста, Розариума, Зоопарка, парк Ловен дом.
По проект, съвместно със съседните общини, да се построи и разкрие съвременна
зъбчата железница по примера на Швейцария. Съществува компания, която изгражда
и обслужва такава железница от дизел-електрически локомотиви и вагони към тях нова зъбчата железопътна система Strub с модернизирано депо и туристически
център, тръгващ по маршрут: Квартал Вароша - с.Бело поле - с.Бараково с.Пороминово -с.Стоб - гр.Рила - Рилски манастир - връх Мусала - к.к.Семково к.к.Бодрост - парк Бачиново - кв. Вароша.

Обобщение и анализ на Формуляр 1
Формулярът е разработен за публични и частни институции и организации,
осъществяващи дейност на територията на община Благоевград, които са заинтересовани от
условията за интегрирано развитие на общината и имат отношение, мнение и предложения за
подобряването на икономическия, социалния, здравния, образователния и други сектори за
подобряване на качеството на живот и достигане на реален икономически растеж.
Формулярът съдържа 7 въпроса, от които 5 са задължителни за попълване.
Получени са общо 68 формуляра от публични и частни организации и институции,
работещи на територията на община Благоевград, включително и граждани в следното
съотношение:
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Въпрос 1. Сфера на дейност (може да се избере повече от една сфера на дейност)
Брой отговори: 68
От всички 68 респондента 16 са посочили повече от 1 сфера на дейност.

Сфера на дейност - Ф1
Друго - 3 броя
Транспорт 4 броя

2.63%
3.51%

Градска среда и инфраструктура 9 броя

7.89%

Околна среда 5 броя

4.39%

Туризъм 5 броя

4.39%

Бизнес 8 броя

7.02%

Култура 10 броя

8.77%

Младежки дейности и спорт 12 броя

10.53%

Образование и заетост 32 броя

28.07%

Социални дейности 18 броя

15.79%

Здравеопазване 8 броя
0.00%

7.02%
5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Въпрос 2. Кратко описание на Вашата/ите дейност/и (Моля, опишете в резюме
същността на Вашата дейност, което да включва информация за обем/капацитет на
дейността, клиенти, потребители, пазари, партньори на местно, регионално, национално,
международно ниво и друга информация по Ваша преценка)
Брой отговори: 68
Респондентите са описали същността на своята дейност, териториален обхват, обем и
капацитет.
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Публичните организации и институции са с най-голям процент (57%), взели участие в
проучването и са представители на:
 Учебни заведения – 13 детски градини, 8 училища и 2 университета
 Институции в областта на социалните услуги и здравеопазването
 Културни институти и общински звена - Градска художествена галерия, Регионална
библиотека, Камерна опера
 Специализирани териториални администрации – РУО, БД ЗБР, ОД Земеделие
Неправителствените организации, взели участие в проучването (28%) са организации,
работещи за:
 развитие на местното самоуправление (СЮЗО),
 развитие на туризма (Съвет по туризъм)
 предоставящи социалните услуги
 доброволческо формирование за защита на населението при бедствия и аварии
 спортни клубове и отбори, работещи за развитие на спорта
Бизнес организациите (10%), взели участие в проучването, осъществяват дейности в
производствената сфера, търговията, доставките и услугите.
Жители на община Благоевград – 4%
Въпрос 3. Местоположение/я на дейността/ите (Посочете адрес на предоставяне на
услугите, на производството, на продажби и друга информация по Ваша преценка)
Брой отговори: 68
В зависимост от териториалния обхват се разпределят както следва:
 На общинско ниво - 28 от общо 68 респондента осъществяват своята дейност на
територията на община Благоевград, равняващи се на 41% от всички отговорили.
 На областно ниво - 10 от общо 68 респондента осъществяват своята дейност на
територията на областта, равняващи се на 15% от всички отговорили.
 На регионално ниво - 10 от общо 68 респондента осъществяват своята дейност на
територията на регионално ниво, равняващи се на 15% от всички отговорили..
 На национално ниво - 9 от общо 68 респондента осъществяват своята дейност на
територията на национално ниво, равняващи се на 13% от всички отговорили..
 На международно ниво - 11 от общо 68 респондента осъществяват своята дейност
на територията на международно ниво, равняващи се на 16% от всички отговорили.
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Териториален обхват на дейност
Ø На международно ниво - 11
Ø На национално ниво - 9

16%
13%

Ø На регионално ниво - 10

15%

Ø На областно ниво - 10

15%

Ø На общинско ниво - 28

41%

Въпрос 4. Описание на материално-техническата база (Ако е приложимо, посочете
използваната материално-техническа база като земя, сгради, оборудване, обзавеждане,
транспортна свързаност, комуникации, достъпна среда и други)
Този въпрос не е задължителен и на него са отговорили 60 респондента. От тях 42 са
посочили, че осъществяват част или цялостната си дейност в имоти общинска собственост.
 Публични организации и институции – 36 публични организации, работещи в
сферата на култура, образование, здравеопазване, земеделие, социални дейности, спорт са
описали използвана материално-техническа база.
 Бизнес – 7 отговора от компании, предоставящи образователни услуги за деца,
печатни услуги, групажна логистика и доставка на оборудване, производство на детайли за
машиностроенето, дистрибуция и търговия на кафе и производство на захарни изделия,
които са посочили, че са обезпечени откъм материално-техническа база за осъществяване на
дейността си
 НПО – 15 отговора от организации, осъществяващи социална дейност сред
уязвими групи, превенция на болести, спортни клубове, развитието на местното
самоуправление и туризма, организации на глухите и на инвалидите, доброволческо
формирование за реагиране при бедствия, аварии и кризи на територията на общината. От
всички отговорили 6 организации (спортни клубове и организации със социална насоченост)
използват предоставени от Общината бази общинска собственост.
 Жители на община Благоевград – 2 отговора от граждани, които посочват за
материално-техническа база почивните станции в местностите Предел и Бодрост и
превозните средства, обслужващи линиите на градския транспорт като необходимост от
промени
Въпрос 5. Идентифицирани конкретни проблеми и нужди и Въпрос 6. Необходими
промени за подобряване на дейността според нуждите
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Брой отговорили: 68
Резултатите от получените отговори на конкретни проблеми и нужди са обобщени и
групирани по целеви групи:
 Публични организации и институции – 36 публични организации, работещи в
сферата на култура, образование, здравеопазване, социални дейности, спорт идентифицират
необходимост от подобряване на сградния фонд и модернизиране на материалнотехническата база - изграждане и/или реновиране на спортните площадки и спортни
съоръжения, ремонт на дворни пространства, ремонт на покриви, ремонт на ВиК и
електрически мрежи, парни инсталации, въвеждане на енергоефективни мерки, осигуряване
на достъпна среда, ново оборудване и обзавеждане на базите, офис оборудване и техника,
транспортни средства, видеонаблюдение, охрана, интернет, липса на квалифициран и
помощен персонал, дидактически материали и други, обобщени в приложение към анализа
(Приложение №1-МТБ).
 Бизнес – 7 бизнес организации и компании са посочили следните конкретни
искания за подобряване на дейността си, работещи в следните отрасли:
-

Производство на детайли за машиностроенето – международна дейност

Проблеми и нужди:
1.Изключително лош общински път в района на кв. Струмско, Стопански двор. Направили
сме подобрение със собствени средства на част от пътя.
2.Захранването с вода е от стар водопровод от преди 45 години с изключително ниско
налягане, за което ежегодно пишем писма до ВиК за непрекъснати аварии. Тази година сме
писали и до Кмета на Благоевград, за изграждане на нов водопровод в района и включване в
централният градски водопровод, който е в близост до двора на бившия Стопански двор, за
което все още нямаме отговор.
3.Захранването с ел. енергия на същото положение. Трафопоста е стар от времето на
АПК, с ниски мощности и качество. ЧЕЗ не е създал качествено захранване за трафопоста,
който е собственост на няколко фирми от района (не на ЧЕЗ) и по думите на
собствениците, ЧЕЗ не искат да го изкупят. От това страдат всички производители в района,
особено тези с високотехнологични машини с електронно управление, които изискват
постоянно стабилно захранване с ел. енергия и често аварират.
Необходими промени за подобряване на дейността:
За решаването на трите основни проблема, двата са директно в ръцете на Община
Благоевград, а за третият да се окаже съдействие пред ЧЕЗ за направа на захранване с ел.
енергия на фирмите, чрез откриване на самостоятелни партиди на всеки потребител
/предприятие/.
-

Производство в хранително-вкусовата промишленост – международна дейност

Проблеми и нужди:
1. Намираме се в местност Стара Гара, на черен път, който свързва Покровнишко и
Зелендолско шосе. Пътят е в много лошо състояние, въпреки, че е в благоустройствения план
на Благоевград. Това затруднява транспорта на работещите и живеещите на него.
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2. Няма автобусна линия, която да свързва кварталите Струмско и Еленово с Покровнишко
шосе. Макар, че на него са разположени редица предприятия, техните работници и
служители са в невъзможност да отидат до работните си места.
3. Предлагаме да се пуснат маршрутки за начало и край на първа смяна, редовна смяна и
втора смяна.
4. Съдействие и медиация с ВиК за изграждане на канал.
5. Съдействие и медиация с ЧЕЗ за електроснабдяване.
Необходими промени за подобряване на дейността:
Предлаганите от нас промени ще поощрят нови инвеститори, ще подобрят условията за
живеещите тук и ще направи по-лесно за работодателите да привличат нова работна ръка.
Разбираме, че асфалтирането не е финансово възможно, но поставяне на някаква по-евтина
настилка би било достатъчно.
-

Проектантски услуги

Необходими промени за подобряване на дейността:
Облекчаване на работата за издаване на строителни разрешения и съкращаване на сроковете.
-

Печатарски услуги – международна дейност

Проблеми и нужди:
Липса на кадри с добро владеене на чужд език, икономическо и техническо образование.
Необходими промени за подобряване на дейността:
Установяване на пряка връзка: образование-бизнес
-

Дистрибуция и търговия на кафе – регионална дейност

Проблеми и нужди: Нужда от по-добра инфраструктура - пътищата са под всякаква критика.
Необходими промени за подобряване на дейността: Ремонт на всички пътни настилки в
града

Групажна логистика, доставки на оборудване
Проблеми и нужди: Липса на компетентни оператори. Срив на регионалната икономика.
Необходими промени за подобряване на дейността: Дългосрочна политика, лишена от
корупция, нарастваща неграмотност
Услуги по организиране на партита – регионална дейност
Проблеми и нужди:
Изграждането на националната културна идентичност на подрастващите българчета в
условията на засилени тенденции към глобализация, изисква търсенето на нови подходи и
методи, адекватни на съвременните социокултурни проучвания.
Необходими промени за подобряване на дейността:
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Бихме искали да организираме по два тематични празника във всички детските градини,
находящи се на територията на Община Благоевград, за да запознаем децата с традициите и
обичаите, свързани с Деня на християнското семейство, Бъдни вечер и Коледа
 НПО
Сдружение на югозападните общини (СЮЗО) – развитие на местното самоуправление
Проблеми и нужди:
-

Липса на реално ефективно партньорство между институции, бизнес, НПО, медии;
Липса на финансиращ инструмент/ фонд за подкрепа на малки местни инициативи в
различни сфери на обществено - икономическия живот;
Липса на устойчиво финансиране, работа на "проектен принцип".

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

Консолидация и координация на неправителствения сектор в общината;
Активни и ефективни тематични работни групи, обществени консултативни съвети и
др.;
Реално партньорство между местните заинтересовани страни и др.;
Обща подкрепа за местни каузи и политики.
Други: Развитие на туристическия потенциал, устойчиво развитие на селата, развитие
на градско и крайградско земеделие, утвърждаване на местно производство.

Доброволческо формирование Георги Измирлиев-Македончето към община Благоевград
– действа при пожари, наводнения, земетресения, катастрофи, и други ситуации
Проблеми и нужди:
-

Липсата на техника
Липса на екипировка
Липса на ежегодна застраховка
Липсата на периодични обучения на доброволците

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

Осигуряване на техника (високопроходими автомобили, помпи, маркучи,
радиостанции, въжета, челници, лопати, топалки и т.н)
Осигуряване на екипировка (облекло: пожароустойчиви дрехи - панталон, яке,
обувки, каска, ръкавици, и лични предпазни средства),
Ежегодно застраховане на доброволците
Осигуряване на периодични обучения на доброволците

Сдружение „Съвет по туризъм - Благоевград”
Проблеми и нужди пред индустрията на туризма:
-

Липса на подходяща инфраструктура и необходимост от социализация на
туристическите обекти и ресурси на територията на общината/региона
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-

-

-

Необходимост от обучена работна сила/ работна ръка на всяко ниво (мениджърско,
оперативно, надзорно или изпълнителско), за да се поддържа напредък в сектора на
туризма и пътуванията
Постоянно подобряване на нивото на обслужване, което следва да е съобразено с
опита и профила на туристите, тъй като оказва висок ефект върху определянето на
цялостното туристическо изживяване
Постоянно нарастващи разходи
Специфики на данъчното облагане
Липса на диференциация
Справяне с последиците от Ковид пандемията и разработване на одитни листи и
антикризисни планове

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

подобряване на туристическата инфраструктура;
реклама на региона - традиционна и чрез социалните медии;
вземане на участия в национални и международни туристически борси;
провеждане на маркетингови проучвания;
изграждане на база данни за туристически потенциал на територията на общината;
продължаващо обучение на специалисти на всички нива.

Други предложения:
-

разработване на план за развитие на туризма в община Благоевград
създаване на фокус групи с представители на туристическия бизнес, културата,
транспорта, образованието, организации за защита на природата и др.
подобряване на информационната осигуреност за гражданите и гостите на общината
стимулиране на граждански инициативи
популяризиране на общината

Сдружение "Национален институт за културно наследство"
Проблеми и нужди:
-

Такса смет към офиса ни е прекалено висока, при положение, че нямам почти никакъв
боклук. Това се отнася за всички такси, които са към фирми или юридически лица, в
което не намирам логика. В последните две години почти не работим поради липса на
клиенти.

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

Улеснен достъп до всички административни единици
По-добра информираност по всички въпроси, решения и дейности на територията на
Благоевград, извършвани от Общината и НПО
Други: Благоевград трябва да стане туристически град, за което е необходимо да се
популяризират историческите паметници и археологически находки в града. Проектът
за "Скаптопара" като център за привличане на туристи и социализиране на обекта при
разкопките трябва да бъде довършен и да се изгради достъпът до него, да се обособи
инфраструктура и да се популяризира, както стана с Перперикон.
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Спортни клубове
ГСК "ПИРИН" Благоевград-2011
Проблеми и нужди:
-

В зала „Гимнастика“ в спортен комплекс „Пирин“ няма достатъчно уреди за
подготвителни упражнения за най-малките гимнастици

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

Залата е по-малка отколкото трябва и не разполага с трапове, които са от
изключително голямо значения за развитието на гимнастиците.

Сдружение "Атлетически клуб - Джордан"
Проблеми и нужди:
-

Използваната материално-техническа база в част: Атлетическа писта, силова зала са
далеч от представите за нормално провеждане на тренировъчна дейност, за
състезателна такава - немислимо.

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

Среща с общинското ръководство

СКА Диамо
Проблеми и нужди:
-

Едно от състезанията, които правим в гр. Благоевград е кръг от шампионата на
България от 15 години и открито международно на отсечката: старт в жк „Еленово“ финал с. Делвино. За покриване на изискванията на световната федерация е
необходимо да се поднови асфалта на отсечката и да се добави двойна мантинела.

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

Ние като отбор, който е представляван от професионални състезатели и лицензирани
треньори изпитваме необходимост от база, където да упражняваме дейността си и да
се подготвяме за високи спортни постижения. Ние сме готови, със съдействието на
Община Благоевград, да инвестираме в материално техническа база /писта или
полигон/.

ХК "Интер" Благоевград
Проблеми и нужди:
-

Ежегодно изпитва трудност при организираното на транспорта на играчите за вземана
на участие в състезанията извън Благоевград.
Ежегодно е необходимо осигуряването на спортна екипировка, топки и други спортни
съоръжения.

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

Община Благоевград да обезпечи транспортните разходи на клуба и да спомогне за
снабдяването със спортна екипировка, топки и др.
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-

Други: Община Благоевград може
популяризирането на хандбала в града.

да

положи

допълнителни

усилия

за

Плувен клуб "Пирин"
Проблеми и нужди:
-

-

Нужда от електронно-измервателна уредба с информационно табло, която ще даде
възможност за провеждане на държавни и международни първенства по плуване и
артистично плуване.
Оборудване на зала за ОФП.

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

Изграждане на преддверия пред двата входа на плувния басейн.

Футболен клуб „СПОРТИКА”
Проблеми и нужди:
-

Построяване на материално-техническа база/изкуствен терен/ за развитие на децата в
клуба.
Нужда от необходимите материали и тренировъчни пособия за футбол
Нужда от спортна екипировка /тренировъчна и официална/.
Превозно средство за придвижване за официални срещи и тренировъчен процес.

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

Построяване на материално-техническата база за развитие на футбола в Благоевград
/естествен и изкуствен терен/.

НПО в социалната сфера
Съюз на инвалидите в България
Проблеми и нужди:
-

-

Материално-техническата база, предоставена безвъзмездно от Общината, би могла да
бъде подобрена. Клубът на инвалидите се намира в сграда, която е имала централно
парно отопление, което към днешна дата не работи.
Община Благоевград може да предостави компютри за обучение на хората с
увреждания, както и да назначи лице с увреждане, което да обучава хората и да
подпомага дейностите на организацията.

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

Осигуряване на поне два компютъра и човек, който да провежда обучение за хора с
увреждания.
Закупуване на инверторен климатик, за да може през лятото помещението да бъде
климатизирано и добре затоплено през зимата.

Съюза на глухите в България
Проблеми и нужди:
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-

Липсват професионални жестови преводачи по райони.

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

Обучения по жестов език за полиция, болници, социалната сфера и спешни случаи.
Съюза на глухите в България може да организира курс по жестов език за служителите
на общината и сродни институции.

Областен съвет на БЧК -Благоевград
Необходими промени за подобряване на дейността:
-

Партньорство на всички нива между заинтересованите страни.

БАЛИЗ 2019 Благоевград НПО
Проблеми и нужди:
-

Недостъпна и недостатъчна материално база на Дневен център "ЗОРНИЦА"
Транспорта за ДЦ за деца с увреждания над 18 години е голям проблем
Недостатъчна информираност и негативни социални нагласи (и предразсъдъци) по
отношение на децата и лицата със специфични особености и възможности.
Недостатъчни като вид и капацитет социални услуги, подкрепящи лицата със
специфични особености и възможности над 18 г. и техните семейства
Недостатъчна психоемоционална подкрепа на родителите и семействата на децата и
лицата със специфични особености и възможности
Недостатъчно достъпна инфраструктура, гарантираща правото на хората със
специфични особености и възможности на Свободен достъп и придвижване
Проблеми с реалното и ефективно приобщаване на децата със специфични
особености и възможности в образователната сфера и извън нея
Проблеми с ефективната социална интеграция и възможности за професионална
реализация на лицата със специфични особености и възможности в зависимост от
техният потенциал

Необходими промени за подобряване на дейността:
-

-

-

Обновяване на сградата на ДЦ „Зорница“ за деца с увреждания над 18 години,
транспорт, грижи
Остаряла и недостатъчна материално-техническа база на ДЦ „Зорница“. Нова сграда.
Да се поправят и приведат в експлоатация инвалидните асансьори от подплощадното
пространство към площада на Благоевград.
Да се осигури достъпност и възможност за свободно придвижване в сградата на
Община Благоевград. Това би могло да стане много лесно, евтино и безпроблемно с
единия от двата монтирани напълно безсмислено един срещу друг (на 50 м от
инвалидна рампа) инвалидни асансьори от подплощадното пространство, който да се
монтира като външен на сградата на Община Благоевград.
Осигуряване на социална услуга "Логистика" на хора със специфични особености и
възможности, с необходимият оборудван с рампа специализиран превоз за хора с
двигателни проблеми, каквато има в София и някои от по-големите градове.
Реализиране на детска площадка със специализирани съоръжения за деца СЪС и БЕЗ
специфични потребности и комбинирани такива, на която децата СЪС и БЕЗ
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-

специфични потребности да могат да играят и да се забавляват ЗАЕДНО. Две такива
площадки изцяло оборудвани със средства от общините вече има в Пловдив и Враца.
А за 15 бр. такива комбинирани съоръжения - люлки-везни и въртележки, платени с
доброволни дарения от Проект "Различните" деца на България и инициативата "Да
играем заедно", са осигурени места от общините София, Перник, Кюстендил,
Дупница, Ямбол, Хасково и др.
Откриване на социални услуги за почасова подкрепа на лица със специфични
потребности над 18 г. както за лишени от родителски грижи, така и от семейства, тъй
като такива в Община Благоевград напълно липсват, с изключение на единственият
"Дневен център", чийто капацитет от години е запълнен.
 Жители на община Благоевград – попълнени са 3 формуляра от граждани с
предложения в 6 сфери на дейност:

Градска среда и инфраструктура:
5. Идентифицирани конкретни проблеми и
нужди
Основен ремонт на почивни станции
местностите Предел и Бодрост

в

3. Липсата, а където ги има и поддръжката на
"зелени" площи, детски площадки и места за
отдих
5. Лошо, а на места и липсващо улично
осветление
6. Лошо качество на пътните настилки в
общината
7. Недостатъчно ефективна или неналична
система за видеонаблюдение и произлизащото
от това ниво на сигурност и обществен ред
8.
Изключително
амортизирана
ВиК
инфраструктура.

6. Необходими промени за подобряване на
дейността според нуждите
Извършване на основен ремонт на сградите,
след което същите да бъдат предоставяни
както на служителите на администрацията,
така и на външни лица, с цел събиране на
средства за последващи ремонти.
3. Изграждане на нови и поддържане на
съществуващи паркове, детски и спортни
площадки, ПОЛИВАНЕ, така че наистина
да отговарят на категорията "Зелени"
площи.
6. Спешен ремонт на основни пътни
артерии.
7.
Прецизиране
на
системата
за
видеонаблюдение и произтичащите от това
възможности за ограничаване на дребната
престъпност и хулиганство.

Бизнес – необходимост от привличане на инвеститори
Образование и заетост
5. Идентифицирани конкретни проблеми и
нужди
1. Липсата качествени работни места, както и
квалифицирани и образовани кадри, които да
ги заемат

6. Необходими промени за подобряване на
дейността според нуждите
1. Участие по програми за различни форми на
обучение и допълнителна квалификация
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Транспорт
5. Идентифицирани конкретни проблеми и нужди
Недобре организиран автобусен градски транспорт
за сравнително малките разстояния за придвижване
от точка А до точка Б в Благоевград. По тази
причина ползването на градския транспорт към
момента не е алтернатива на придвижването с личен
автомобил. Например от кв. Ален мак или кв.
Грамада до Американски университет с автомобил
се придвижваш за максимум 10 мин., още 10 минути
търсиш да паркираш извън синя зона и за още
максимум 5 минути си на работното си място по
центъра. Същите разстояния отнемат около 30
минути +/- 5 минути пеша, в зависимост от коя част
на квартала тръгваш. С велосипед разстоянието се
минава за около 10 минути, но не по обособени
велоалеи по цялото трасе, а на отделни участъци.
Това обаче не е основния проблем за
велосипедистите. По-голям проблем е липсата на
обособени места, на които да си оставиш и
заключиш велосипеда. Ако има такива (но то няма),
след работа не е ясно дали ще намериш велосипеда
си цял или само части от него. При сегашното
маршрутно разписание на градския транспорт тези
две разстояния с автобус се минават приблизително
от 30 до 40 минути, но само ако маршрутното
разписание се спазва и няма закъснения, и
евентуално няма да сменяш автобуси (за маршрут
жк Ален мак - АУБ - с автобуси №1 и №2). За
жителите на кв. Грамада възможностите за ползване
на градски транспорт са да отидат пеш до спирката
на бул. „Д. Солунски“ (ЖП гара) след като преминат
през жп прелеза и оттам хванат автобус за
различните части на града. Линия №5 пътува до кв.
Грамада, но само един път в делнични дни(сутрин в
7:00 тръгва от Базата), в кв. Грамада е в 7:30 ч. и
това е единствения за делничен ден автобусен
превоз от и за кв. Грамада. Друг автобус няма, а в
почивни дни изобщо няма. Друг пример е от хотел
Езерец до Плажа. Варианти за придвижване с
автобус са два:

6. Необходими промени за подобряване
на дейността според нуждите
Нови
разписания
на
градския
транспорт, при които да стигаш от
точка А до точка Б за по-кратко време
от алтернативните варианти - пеша, с
автомобил, с велосипед, тротинетка и
др.
Да се подменят сегашните автобуси с
нови
електрически
автобуси
и
минибуси.
Пускане на микробуси по някой от
линиите, които не са рентабилни
поради малкото пътници.
Да се въведе възможност за закупуване
на билети не само в автобусите от
контрольор, а и по описаните в горната
точка начини, което предполага и поголяма отчетност и контрол върху
превозвачите.
Да има ясна и точна информация за
разписанията, за закъсненията, за
пригодеността на автобусите за лица с
ограничена подвижност - с поставяне
на електронни информационни табла
във всички автобуси на градския и
междуселищен транспорт, на които да
се изписват и обявяват гласово
следващи спирки, закъснения и др.
информация, важна за пътниците.
(Приложени линкове към статии за
иновативни решения в градска среда на
спирки с климатични инсталации и
озеленяване по покривите).
Да се обновят съществуващите спирки
по начин, който да създава комфорт за
пътуващите.
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Вариант 1 - с автобус №1 от жк „Ален мак“ до ЗМК,
където сменяш автобуса с №2 до Джамията, слизаш
и до плажа продължаваш пеша или Вариант 2 - от
Хотел Езерец до ЗМК пеш за 15 минути, хващаш
автобус №2 до Джамията и оттам продължаваш
пеша до плажа. Това пътуване, без значение по кой
вариант, отнема средно около 50 минути. С
автомобил го минаваш за 10 минути и нямаш
проблем с паркирането през делничен ден. Реално и
самото возене в автобус/ите в този пример отнема 10
минути, но чакането по спирките и разстоянието да
стигнеш до тях ти отнема другите 40 минути. В
същото време автобусна линия № 3А минава по
маршрута от Базата за Плажа през ЗМК транзит без
да качва пътници.
Има още примери, но тези ясно показват причините
да не се предпочита придвижването с градски
транспорт, което води след себе си и други
проблеми, които са вследствие на недоброто му
планиране и организиране. За да предпочета да
ползвам градския транспорт трябва да ми е удобен,
да ми пести време, да съм информиран за
разписанието и закъсненията, да мога да си купя
билет или карта по всяко време от апарат в автобуса,
през мобилния си телефон, чрез банков превод или с
банкова карта и други нормални за съвременния
начин на живот средства, удобни както за възрастни
ползватели на услугата, така и за младото
поколение.Друг важен проблем в градския
транспорт е липсата на текстово изписване и
звуково оповестяване на следваща спирка във
всички автобуси (има само в по-новите), така и на
самите автобусни спирки. Липсата на информация
за линиите и автобусите, които са пригодени с
платформи за ползването им от лица със затруднена
подвижност (с инвалидни колички) е причината да
не се използва градския транспорт от тях.
Климатични инсталации в някой има, а в други - не.

Няколко идеи:

4. Лош обществен транспорт като материална база,
както и необмислена транспортна схема с почти
нулева свързаност на квартали и села с центъра
5. Утежнен трафик в ЦГЧ и липсата на места за
паркиране

4. Промяна в схемата на обществения
транспорт, така че живеещи в кв.
Грамада и близките села например да
имат достъп до удобен такъв и по този
начин да се ограничи движението на
автомобили към центъра на града.
5. Изграждане на обществени паркинги
на възлови места, с цел облекчаване
трафика в ЦГЧ.

https://offnews.bg/turizam/holandskigrad-napravi-avtobusnite-si-spirkiatraktivni-za-pchelite-708339.html
Едно такова иновативно решение за
град с нарушено качество на въздуха:
https://1kam1.com/2v1-avtobusna-spirkai-gigantski-prechistvatel-na-vazduhednovremenno
http://pinmapshop.com/%D0%B0%D0%
B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8
3%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%
D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0%
D0%B9/?lang=BG
Ще е достатъчно и да ги има, да са
приветливи
и
с
необходимата
информация за пътниците.
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Околна среда
5. Идентифицирани
конкретни проблеми и
нужди
2. Замърсяването на
въздуха

6. Необходими промени за подобряване на дейността според
нуждите
2. Въвеждане на мерки и контрол над такива, ограничаващи
замърсяването на въздуха от предприятия, стимулиране на
екологосъобразно отопление през зимния сезон, ограничаване на
автомобилния трафик чрез развитие на обществения транспорт.

Бездомни кучета
5. Идентифицирани
конкретни проблеми и
нужди
9. Сериозен
дългогодишен проблем с
глутници бездомни
кучета

6. Необходими промени за подобряване на дейността според
нуждите
8. Изграждане на достатъчно голям приют за бездомни кучета и
предоставяне на необходимите услуги с цел бързо овладяване на
този сериозен проблем.

Въпрос 7. Друга информация и предложения (Моля, посочете всякаква друга информация
и предложения, свързани с развитието на община Благоевград, в т.ч. извън сферата на
дейност на представляваната от Вас организация.)
От общо 68 респондента са направени 48 предложения от 29 респондента в 12 сфери на
дейност като предложенията са както в същата сфера на дейност на респондента, така и в
други сфери на дейност, представени в следващата диаграма.

Общо 48 предложения от 29 представители на
заинтересованите страни - Ф1
Общинска администрация - 1

2.08%

Бездомни кучета - 1

2.08%

Транспорт - 1

2.08%
27.08%

Градска среда и инфраструктура - 13
6.25%

Околна среда - 3
Туризъм - 4

8.33%

Бизнес - 4

8.33%

Култура - 1

2.08%
12.50%

Младежки дейности и спорт - 6

20.83%

Образование и заетост - 10
6.25%

Социални дейности - 3
Здравеопазване - 1
0.00%

2.08%
5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%
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В приложение към анализа са представени дадените отговори на въпрос 7. „Друга
информация и предложения“, обработени по сфери на дейност (Приложение №4 – други
предложения граждани).
Последните 3 въпроса са за идентифициране на респондента (наименование на
институция/организация, лице за контакт и данни за обратна връзка). Същите няма да бъдат
предмет на настоящия анализ.
Анализ на Формуляр 2 – Проектни идеи
Получени са 39 формуляра с проектни идеи. Формулярът съдържа следните 9 отворени
въпроса:
Въпрос 1. Сфера на дейност
Въпрос 2. Кратко описание на проектната идея (включително конкретни дейности за
нейното реализиране)
Въпрос 3. Степен на готовност за реализиране на проектната идея (наличие на вече
стартирали/изпълнени дейности, извършени предпроектни проучвания и предварителни
разчети)
Въпрос 4. Необходимост от включване на партньори за изпълнение на проектната идея
(НПО, държавни институции, фирми, браншови организации, други общински
администрации или заинтересовани страни на тяхна територия и др.). Ако да – моля
посочете.
Въпрос 5. Приблизителен срок и индикативна стойност за реализация на проектната
идея
Въпрос 6. Описание на приноса на проектната идея за развитието на
институцията/организацията, както и на Община Благоевград като цяло
Въпрос 7. Наименование на институцията/организацията (Данните за Вашата
организация са необходими и ще бъдат използвани единствено за подготовката на ПИРО
Благоевград 2021 - 2027 г. и за осъществяване на връзка с Вас при бъдещи срещи и
обсъждания на въпроси, свързани с развитието на община Благоевград.)
Въпрос 8. Лице за контакт (име и фамилия)
Въпрос 9. Данни за обратна връзка (телефон, електронна поща)
В рамките на предвидения срок са постъпили общо 39 формуляра за проектна идея от
следните целеви групи:





11 бр. от представители на бизнеса
12 бр. от публични организации и институции
8 бр. от неправителствени организации
8 бр. от граждани
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Получени проектни идеи от целевите
групи - Ф2
14

10

12

[VALUE]

12
8

8

8
6
4
2
0
Жители

Бизнес

НПО

Публичен сектор

Получените предложения обхващат общо 11 сфери на дейност, както следва: образование
и заетост; култура; младежки дейности и спорт; околна среда; градска среда и
инфраструктура; здравеопазване; социални дейности; транспорт; туризъм; бизнес и други. 3
от формулярите съдържат предложения в повече от една сфера.

Сфера на дейност - Ф2
Друго - Общинска администрация - 1
Транспорт - 1
Градска среда и инфраструктура - 2
Околна среда - 3
Туризъм - 1
Бизнес - 6
Култура - 7
Младежки дейности и спорт - 3
Образование и заетост - 6
Социални дейности - 5
Здравеопазване - 4

3%
3%
5%
8%
3%
15%
18%
8%
15%
13%
10%
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2%
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10% 12% 14% 16% 18% 20%

По-долу е представена синтезирана информация на конкретните предложения по сфери
на дейност:
1. Образование и заетост
 Облагородяване на дворните пространства на детски градини (ударопоглъщаща
настилка, ново оборудване на площадките и т.н.)
 Осигуряване на охрана срещу прояви на хулиганство и вандализъм в детски
градини
 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и минимализиране на разходите в
детски градини (соларни панели на покривите на сградите и т.н)
 Изграждане на нови сгради за детски градини
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Изграждане на физкултурни салони към детски градини
Ремонт на плувен басейн към IX ОУ „Христо Ботев“
Проекти за реално обвързване на образованието, науката и бизнеса с реални
практики, изграждане на бази за дуално обучение, промяна на учебните програми
в средните и висши учебни заведения

2. Култура
 Организиране на тематични празници в детските градини на територията на
Община Благоевград (Денят на християнското семейство, Бъдни вечер и Коледа и
т.н.)
 Културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека с
обособена зона за детско творчество, зона с ателиета, STEM и иновации,
работилници за млади таланти, както и зона за хора в неравностойно положение
 Откриване на клас по електрическа и модерна китара към Центъра за личностно и
творчество развитие на децата на Благоевград
 Организиране на „Балкански фестивал на професионалните фолклорни състави“
 Създаване на иновативна дигитална платформа с културно съдържание;
установяване на партньорства между артисти и организации; генериране на повисока доходност за творците чрез популяризиране на творчеството им;
използване на алтернативни методи за привличане на зрители към културни
паметници и т.н.
 Създаване на ромски ансамбъл за запазване на ромската традиция и идентичност
 Изграждане на атрактивен дом на народните будители
 Подобряване на достъпа до Регионална библиотека- Благоевград за хора с
увреждания; дигитализиране на архиви; закупуване на звукова техника;
обособяване на зала за обучения, прожекции и изложби; въвеждане на мерки за
енергийна ефективност
 Организиране на „Балкански фолклорен фестивал“, в който да вземат участие
фолклорни състави от Северна Македония, Гърция, България, Сърбия и др.
 Създаване на Детско-юношеска школа за опера „Слънчица“ при Камерна опера
Благоевград.
 Разширяване предназначението на Градска художествена галерия Благоевград (в
т.ч. уроци по пиано и пеене)
3.

Младежки дейности и спорт
 Организиране и провеждане на Международен турнир по спортна гимнастика
 Организиране и провеждане на „Бачиново лейк“ фест

4.

Околна среда
 Преустановяване експлоатацията на сметището за строителни отпадъци в с.
Изгрев
 Контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на Община
Благоевград
 Провеждане на информационни кампании за опазване на околната среда

5.

Градска среда и инфраструктура
 Изграждане на изкуствени неравности в близост до детски заведения и училища
 Видеонаблюдение на територията на общината (паркове, улици и др.)
 Изграждане на поливни системи
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Създаване на нови велоалеи и монтиране на стойки за велосипеди
Облагородяване на парк Ловен дом и поставяне на книги-пейки
Създаване на места за разхождане на кучета
Поставяне на къщички с книги в градските паркове
Изграждане на канализация и асфалтиране на улици в с. Изгрев

6.

Здравеопазване
 Ремонт и модернизация на детско отделение към МБАЛ Благоевград
 Реализиране на Втора национална младежка конференция „Човекът - свободен и
независим“
 Дейности по превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на здравните щети
при употреба на наркотични вещества от лица на територията на Община
Благоевград
 Изграждането на балнеосанаториум за рехабилитация, лечение и релакс в
недвижим имот с минерални извори.

7.

Социални дейности
 Изграждане на мрежа от интегрирани социални услуги на територията на Община
Благоевград
 Изграждане на „Консултативен Център за предоставяне на психологическа,
социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие в област
Благоевград“
 Изграждане на дневен Дом за лица с физически и умствени затруднения
 Изграждане на център за социална подкрепа за задоволяване на нуждите от
социална, психологическа и техническа подкрепа на хора със зрителни
увреждания, незрящи, слепо-глухи лица и други увреждания

8.

Транспорт
 Закупуване на електробуси
 Онлайн платформа, предоставяща информация за организация на транспорта на
територията на общината
 Възможност за онлайн закупуване на билети и карти за градския транспорт
 Промяна на наредбата за паркиране в синя зона

9.

Бизнес (производство, търговия, услуги, други)
 Изграждане и пускане в експлоатация на производствена сграда след изграждане
на трафопост и електроразпределителна мрежа в промишлена зона
 Изграждане на иновативен парк за домашни любимци
 Обособяване на специални места за поставяне на рекламни материали на
територията на общината и отдаването им под наем
 Закупуване на ново технологично оборудване
 Изграждане на нова сграда за производство на локумени и таханени вафли
 Изграждане на производствено предприятие за производство на фотоволтаични
модули на територията на Община Благоевград.
 Изграждане на логистичен център и търговски сгради

10. Туризъм
 Проектиране и изграждане на инфраструктура за развитие на курортна м. Бодрост
(пречиствателна станция за отпадни води; водопровод и канализация;
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пречиствателна станция за питейни води; изграждане на язовир под местност
Исмаилица
11. Друго
 Изграждане на обреден дом за тъжни ритуали
 Подобряване на електронното обслужването в общинска администрация
 Увеличаване на електронните услуги, предоставяни от Община Благоевград
 Обновяване на уебсайта на Община Благоевград
 Допитването до гражданите да се превърне в постоянна практика на
администрацията
Обработените за целите на проучването проектни идеи са представени в приложение
към анализа, структурирани за нуждите на ПИРО Благоевград (Приложение №2 – проектни
идеи)
Анализ на Формуляр 3 – Проучване на мнението на жителите на община Благоевград
Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО Благоевград е
изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка
обществена подкрепа. Формулярът беше публикуван и разпространяван онлайн чрез сайта на
Общината и социалните мрежи с цел достигане до максимален брой заинтересовани страни.
Разработеният формуляр съдържа 2 въпроса, чрез които се дава възможност на
жителите да идентифицират проблемите и нуждите в средата около тях, да предложат
решения и да работят за реалната промяна на ситуацията и условията, в които живеят.
Получени са отговори на следните въпроси:
Въпрос 1: Идентифицирани конкретни проблеми и нужди на населеното място
Въпрос 2: Предложения за промени за подобряване на качеството на живот в
населеното място
Формулярът е попълнен от 107 респондента, които са посочили повече от един
проблем в различни сфери от обществения живот.
В следващата диаграма са представени систематизираните 262 предложения от 107
респондента в 12 сфери на дейност.

О Б ЩО 2 6 2 П Р Е Д Л ОЖ Е Н ИЯ В 1 2 СФ Е Р И
Здравеопазване 2 души
Транспорт 6 души
Младежки дейности и спорт 8 души
Образование и заетост 10 души
Социални дейности 10 души
Туризъм 11 души
Култура 11 души
Общинска администрация 17 души
Околна среда 33 души
Бездомни кучета 33 души
Бизнес 36 души
Градска среда и инфраструктура 85 души

0.76%
2.29%
3.05%
3.82%
3.82%
4.20%
4.20%
6.49%
12.60%
12.60%
13.74%
32.44%
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Резултатите от направения анализ на нуждите и предложенията на жителите на
община Благоевград са част от представения общ анализ от проучването. Обработените
формуляри, систематизирани по сфера на дейност (без личните данни на респондентите) са
приложени като приложение към анализа (Приложение №3 – предложения граждани).
Общо 310 са получените предложения от жители на общината, систематизирани след
обработването на всички формуляри. За нуждите на анализа дадените отговори от
респондентите във Формуляр 1, точка 7 „Друга информация и предложения“ (свързани с
развитието на община Благоевград, в т.ч. извън сферата на дейност на организацията) са
отчетени като предложения на представителите на публични и частни институции и
организации в качеството им на жители на общината. Получените 310 предложения са от 262
респондента, попълнили Формуляр 3 и 48 респондента, дали предложения в качеството си на
граждани във Формуляр 1.

ОБЩО 310 ПОЛУЧЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ
ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА
0.97%
2.26%
4.52%
6.45%
4.19%
4.84%
3.87%
5.81%

Транспорт 7 души
Образование и заетост 20 души
Туризъм 15 души
Общинска администрация 18 души

11.61%
10.97%
12.90%

Бездомни кучета 34 души
Градска среда и инфраструктура 98 души

31.61%
0%
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Анализ на формуляр 3.1 – Допитване до кметове и кметски наместници
За идентифициране на нуждите на всички жители на община Благоевград бяха
организирани и проведени срещи с кметовете и кметските наместници на всички 25 населени
места от община Благоевград, които имат необходимата информация за населеното място и
нуждите на жителите в него.
В рамките на проучването са получени общо 23 предложения от всички кметове и
кметски наместници за всички 25 села от община Благоевград в 9 сфери на дейност и с
конкретни нужди за подобряване на свързаността между общинския център и областен град
и останалите населени места, за подобряване на уличната пътна мрежа и подземната
инфраструктура, изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и осигуряване на
допълнителни източници за водоснабдяване, осигуряване на улично осветление, ремонти на
сгради, детски градини, площади и обществени пространства, изграждане на детски и
спортни площадки, спортни съоръжения и бази, създаване на нови кадастрални карти,
осигуряване на междуселищен обществен транспорт, осигуряване на собствени бюджети за
всяко кметство, ремонт на църкви и други дейности за подобряване на условията за живот в
населените места.
Разпределени според сферата на дейност, предложенията са представени в диаграмата подолу:
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50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

44.90%

14.29% 12.24%

10.20%

6.12% 4.08% 4.08%
2.04% 2.04%
1

Градска среда и инфраструктура

44.90%

Околна среда

14.29%

Младежки дейности и спорт

12.24%

Транспорт

10.20%

Култура

6.12%

Образование и заетост

4.08%

Друго - Общинска администрация

4.08%

Здравеопазване

2.04%

Туризъм

2.04%

От направения анализ е видно, че основните проблеми и нужди в населените места са
свързани с осигуряването на условия за достъп до основни обществени и комунални услуги,
което в процентно отношение е 44,90%, на следващо място са нуждите на жителите от
инвестиции в сферата на околната среда (14,29%) и инвестиции в сферата на младежките
дейности и спорта (12,24%) и включват:
-

Изграждане, ремонт и реконструкция на улична пътна мрежа
Изграждане и реконструкция на водопровод и канализация
Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води
Осигуряване на електроснабдяване
Улично осветление
Изграждане на тротоари и канавки
Изграждане на детски площадки
Изграждане на спортни бази и съоръжения
Осигуряване на обществен транспорт
Ремонт на обществени сгради с административни, здравни, културни и образователни
функции
Ремонт на църкви и гробищни паркове
Почистване на речни корита

В заключение е приложена справка на получените формуляри и процентното
отношение на предложенията за промени по сфера на дейност поотделно и общо за
проучването.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сфера на дейност
Здравеопазване
Социални дейности
Образование и заетост
Младежки дейности и спорт
Култура
Бизнес
Туризъм
Околна среда
Градска среда и инфраструктура
Транспорт
Бездомни животни
Друго
Общо:

Ф1
8
18
32
12
10
8
5
5
9
4
0
3
114

%
7.02%
15.79%
28.07%
10.53%
8.77%
7.02%
4.39%
4.39%
7.89%
3.51%
2.63%
100.00%

ф1, т.7
1
3
10
6
1
4
4
3
13
1
1
1
48

%
2.08%
6.25%
20.83%
12.50%
2.08%
8.33%
8.33%
6.25%
27.08%
2.08%
2.08%
2.08%
100.00%

Ф2
4
5
6
3
7
6
1
3
2
1
0
1
39

%
10.26%
12.82%
15.38%
7.69%
17.95%
15.38%
2.56%
7.69%
5.13%
2.56%
0.00%
2.56%
100%

Ф3
2
10
10
8
11
36
11
32
86
6
33
17
262

%
1%
4%
4%
3%
4%
14%
4%
12%
33%
2%
13%
6%
100%

Ф 3-1
1
2
6
3
1
7
22
5
2
49

%
2.04%
0.00%
4.08%
12.24%
6.12%
0.00%
2.04%
14.29%
44.90%
10.20%
0.00%
4.08%
100%

общо
16
36
60
35
32
54
22
50
132
17
34
24
512

%
3.13%
7.03%
11.72%
6.84%
6.25%
10.55%
4.30%
9.77%
25.78%
3.32%
6.64%
4.69%
100.00%

Всички предложения, получени в рамките на настоящото и предходни проучвания сред
заинтересованите страни в община Благоевград ще бъдат взети предвид при формулиране на
визията, целите и приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Благоевград за
периода 2021-2027 година.
Следващ етап от процеса по разработване на ПИРО Благоевград е публикуването на проект
на плановия документ за обществено обсъждане.
Приложения:
Приложение №1-МТБ
Приложение №2 – проектни идеи
Приложение №3 – предложения граждани
Приложение №4 – други предложения граждани
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