Приложение № 1А
Индикативен списък на важни за общината проекти,
включени в ПИРО Благоевград за периода 2021-2027 г.

Проекти

Проектна
готовност

Общ индикативен
Индикативен срок
бюджет на
на изпълнение
проектната идея (в
(месеци)
хил. лв.)

Допълнителна
информация

Стратегическа цел 1. „Създаване на условия за развитие на конкурентноспособни неутрални по отношение на климата производства и устойчив икономически растеж“.
Приоритет 1.1. „Осигуряване на
подходящи условия за привличане
на инвестиции“

Мярка 1.1.1. Създаване на подходяща инвестиционна
среда за привличане на стратегически инвеститори и
реализиране на дейности за изграждане на активен
позитивен имидж на общината като инвестиционна
дестинация.

Създаване на нова индустриална зона и нова
логистична зона по главен път Е-79, и
индустриален парк "Зелен дол".

н/п

48 месеца

880 123

н/п

Приоритет 1.3. „Устойчиво
развитие на туризма“

Мярка 1.3.1. Изграждане на необходимата
инфраструктура за развитие на различни форми на
туризъм съобразно местния потенциал и наличните
ресурси (зелен, спа, събитиен, културен и др.).

Обособяване на термални спа зони - ареал
находище „Зелен дол“, ареал находище
„Владишко-Дъбрава“

н/п

24 месеца

219 479

н/п

Приоритет 1.3. „Устойчиво
развитие на туризма“

Мярка 1.3.1. Изграждане на необходимата
инфраструктура за развитие на различни форми на
туризъм съобразно местния потенциал и наличните
ресурси (зелен, спа, събитиен, културен и др.).

Обособяване на екопътеки и веломаршрути за
спорт и отдих на територията на община
Благоевград - велопътеки за планинско
колоездене – с.Бистрица до м. Бодрост, екопътека
с.Марулево-с.Делвино - с.Горно Церово

н/п

24 месеца

400

н/п

Приоритет 1.3. „Устойчиво
развитие на туризма“

Мярка 1.3.1. Изграждане на необходимата
инфраструктура за развитие на различни форми на
туризъм съобразно местния потенциал и наличните
ресурси (зелен, спа, събитиен, културен и др.).

Еко и фрийрайд зона Картала - изграждане на
екокурорт от висок клас, обхващащ
съществуващите почивни зони, вили и хижи:
"Септемврийче“, "Бодрост“, „Картала“, х.
„Македония“

н/п

36 месеца

342 270

н/п

Приоритет 1.3. „Устойчиво
развитие на туризма“

Мярка 1.3.1. Изграждане на необходимата
инфраструктура за развитие на различни форми на
туризъм съобразно местния потенциал и наличните
ресурси (зелен, спа, събитиен, културен и др.).

Парк зона - крайградски паркове - проектиране,
обособяване и изграждане на значим крайградски
парк от двете страни на р. Бистрица, започващ от
Зоологическата градина и пречиствателната
станция на с. Дъбрава до с. Бистрица, с площ,
отговаряща на европейските и национални
изисквания.

н/п

36 месеца

185 583

н/п

Стратегическа цел 2: „Повишаване на качеството на живот, жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги, чрез инвестиции в човешките ресурси, насърчаване на заетостта и
социалното включване, разработване и прилагане на интегрирани политики“.

Приоритет 2.1. „Повишаване на
образователното равнище на
населението на общината“

Изграждане на STEM образователна среда,
включваща обновяване, модернизиране и
Мярка 2.1.6. Създаване на предпоставки и изпълнение на създаване на ново пространство за качествено
дейности за внедряване на иновативни модели за
образование – лабораторен комплекс и среда за
преподаване и оценяване в образователната сфера ( в т.ч проектна компетентност и работа в екип извън
STEM-базирано обучение и др.)
класическата система на класната стая във всяко
от основните и средните училища и гимназиите в
общината

н/п

36 месеца

3 900

н/п

Приоритет 2.3. „Подобряване на
качеството на предоставяните
услуги във всички социалноикономически сфери и улесняване
на достъпа до тях.“

Приоритет 2.4. „Повишаване на
административния капацитет и
качеството на административното
обслужване, насърчаване на
териториалното сътрудничество“

Мярка 2.3.4. Подобряване на достъпа до изкуство.

Инвестиции в изграждане на киноцентър в
землището на с. Хърсово

н/п

48 месеца

1 900

н/п

Мярка 2.4.4. Стратегическо планиране и общински
политики, изготвяне на актуални кадастрални карти и
устройствени планове.

Устройствено планиране - актуализация на общ
устройствен план на Благоевград, изработване на
дигитален подземен регистър, изготвяне на
генерален транспортен план на Благоевград,
изработване на кадастрални карти и кадастрални
регистри на територии, включващи зони с
компактно ромско и друго живеещо при подобни
условия население, актуализация на подробни
устройствени планове на общински терени

н/п

36 месеца

1 750

н/п

Стратегическа цел 3: „Изграждане на съвременна инфраструктура, транспортна и дигитална свързаност, мерки за опазване на околната среда и адаптация към климатичните промени“.
Приоритет 3.1. „Развитие на
транспортната и цифрова
инфраструктура“

Мярка 3.1.1. Разработване на планове за управление на
движението и въвеждане на Интелигентни транспортни
системи (ИТС)

Проектиране и изграждане на електронна система
за управление на автомобилния трафик в град
Благоевград и населените места в общината – II
етап

н/п

36 месеца

2 500

н/п

Приоритет 3.1. „Развитие на
транспортната и цифрова
инфраструктура“

Мярка 3.1.3. Изграждане и рехабилитация на общинската
пътна инфраструктура и изпълнение на мерки за пътна
безопасност.

Рехабилитация на общински път Благоевград –
местност Бодрост, вкл. до местност
Септемврийче, с обособяване на велотрасе

н/п

30 месеца

30 000

н/п

Приоритет 3.1. „Развитие на
транспортната и цифрова
инфраструктура“

Изграждане на обществени паркинги - района на
Мярка 3.1.5 Изграждане, обновяване и реконструкция на
Болница Пулс и МЦ1, зад Кончето, за автобуси в
зони за паркиране.
линията на големи пътни артерии и др.

н/п

30 месеца

7 000

н/п

Мярка 3.3.2. Обновяване на съществуващата и
Ремонт и възстановяване на закрит и открит
Приоритет 3.3. „Развитие на
изграждане на нова инфраструктура за развитие на
басейн, вкл. довеждащ водопровод за минерална
културна, образователна, социална,
професионален спорт, осигуряване на достъпна среда за вода и облагородяване на околното пространство
спортна, здравна инфраструктура“
хора в неравностойно положение.
/паркова зона Бачиново/

н/п

36 месеца

25 000

н/п

Мярка 3.3.3. Обновяване и модернизиране на
Приоритет 3.3. „Развитие на
инфраструктура за осъществяване на младежки дейности
културна, образователна, социална,
за личностно и творческо развитие, осигуряване на
спортна, здравна инфраструктура“
достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Цялостна реконструкция на сградата на бившия
Междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО) и
превръщането му в Център по изкуствата

н/п

24 месеца

2 900

н/п

Приоритет 3.3. „Развитие на
Мярка 3.3.4. Обновяване и модернизиране на
културна, образователна, социална, общинската образователна инфраструктура, осигуряване
спортна, здравна инфраструктура“
на достъп за лица в неравностойно положение.

Построяване на нова/реконструкция на
съществуваща сграда за средно училище за
покриване стандартите на едносменно
целогодишно обучение

н/п

36 месеца

5 000

н/п

н/п

24 месеца

4 000

н/п

Ремонт и оборудване Астрономическата
Приоритет 3.3. „Развитие на
Мярка 3.3.4. Обновяване и модернизиране на
обсерватория в парк "Ловен дом", изграждане на
културна, образователна, социална, общинската образователна инфраструктура, осигуряване
посетителски център, обучителен център с ЮЗУ и
спортна, здравна инфраструктура“
на достъп за лица в неравностойно положение.
други, ИТИ

Мярка 3.3.7. Изграждане на нови и подобряване на
материално-техническата база на съществуващите
Приоритет 3.3. „Развитие на
болници на територията на общината, както и
културна, образователна, социална,
повишаване на осигуреността им с медицинска апаратура
спортна, здравна инфраструктура“
и медицински специалисти. Осигуряване на достъпна
среда за хора в неравностойно положение.

Ремонт, доизграждане, обновяване и
модернизация на материално-техническата база
на всички общински лечебни заведения

н/п

60 месеца

10 000

н/п

Мярка 3.3.9. Изграждане, възстановяване и
реконструкция на елементите на градската среда – в т. ч
Приоритет 3.3. „Развитие на
проектиране и изграждане на детски площадки и
културна, образователна, социална,
площадки със спортни съоръжения на открито,
спортна, здравна инфраструктура“
адаптирани за хора в неравностойно положение,
облагородяване на междублокови пространства,
озеленяване,осветление, реконструкция на площади и др.

Облагородяване на публични пространства за
широк обществен достъп - паркове, градини,
площади - продължение на зелена зона на парк
Даме Груев, парк Градска градина и други

н/п

48 месеца

2 000

н/п

Мярка 3.3.9. Изграждане, възстановяване и
реконструкция на елементите на градската среда – в т. ч
Проектиране и изграждане на
Приоритет 3.3. „Развитие на
проектиране и изграждане на детски площадки и
Мултифункционална сграда - Конгресен, Експо,
културна, образователна, социална,
площадки със спортни съоръжения на открито,
Спортен център, музей, прилежаща обслужваща
спортна, здравна инфраструктура“
адаптирани за хора в неравностойно положение,
инфраструктура.
облагородяване на междублокови пространства,
озеленяване,осветление, реконструкция на площади и др.

н/п

36 месеца

31 000

н/п

Създаване на МИГ и изпълнение на мерки в
Мярка 3.5.3. Прилагане на подход ВОМР на територията
рамките на подход ВОМР на територията на
на Община Благоевград в партньорство със съседни
Община Благоевград в партньорство със съседни
общини.
общини.

н/п

60 месеца

5 000

н/п

н/п

30 месеца

2 000

н/п

Общ индикативен
бюджет на всички
проекти

1 761 805

Приоритет 3.5. „Развитие на
селищна инфраструктура“
Приоритет 3.6. „Изпълнение на
дейности за опазване на околната
среда и справяне с климатичните
промени“

Мярка 3.6.2. Хуманно отношение към животните

Изграждане на приют за безстопанствени
животни

