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Изх.№ 213 С/30.12.2021 г. 

 

ДО 

KМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 

ПЛ. „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ № 1 

2700 БЛАГОЕВГРАД 

 

СТАНОВИЩЕ 

Относно проект на План за интегрирано развитие на община Благоевград за 

периода 2021 – 2027 г. 
 

от: Наталия Петрова Димитрова-Попова 

член на УС и ръководител проекти, фондация „Блулинк“, ЕИК 130164711 
Aдрес за кореспондениця: ул. „Дойран“ 7, ап. 5, 2700 Благоевград 

телефон за връзка: 0888366803  e-mail: office@bluelink.net 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ, 

 

Във връзка с проведено в периода 16-30.12.2021 г. обществено обсъждане на План за 

интегрирано развитие на община Благоевград  (ПИРО) 2021 – 2027 г. („Планът/-а“), предоставяме 

на вашето внимание следните коментари и препоръки относно последващи стъпки по допълване 

и финализиране на плана: 

1. Съгласно чл. 8а, ал. 1 и т. 9.3 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за екологична оценка на планове и програми, както и чл. 32, ал. 1 от Закона за 

регионалното развитие едновременно с разработването ПИРО се преценява необходимостта от 

извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда, като 

възложителят на плана/програмата внася писмено искане по образец до компетентния орган, 

което е внесено от община Благоевград на 20.10.2021 г. В свой отговор изх № 3535(1)/27.10.2021 

г. РИОСВ Благоевград се е произнесла, че Планът подлежи на екологична оценка (ЕО) и 

евентуална оценка на съвместимостта (ОС) по смисъла на ЗООС и е изискала допълнителна 

информация от община Благоевград за извършване на преценката. В допълнение, РИОСВ 

Благоевград изрично е подчертала в своя отговор, че приемането на ПИРО без извършване на ЕО 

и ОС ще бъде нарушение на действащата нормативна уредба по околна среда. В тази връзка, 

отправяме препоръка направените от РИОСВ Благоевград препоръки в процеса на извършване на 

ЕО и ОС да бъдат отразени в ПИРО, както и да бъдат оповестено публично чрез сайта на община 

Благоевград какви предписания са направени от компетентния орган и как са отразени те, преди 

внасянето на ПИРО за одобрение от ОбС Благоевград; 
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2. Допусната е техническа грешка като детските ясли са включени в раздел Здравеопазване (а не 

в раздел Образование) в аналитичната част на Плана; 

3. Отново в аналитичната част на Плана е посочено, че в общината работят 210 служители. В 

същото време, липсва какъвто и да е анализ на административния капацитет на тези 

служители дали ще се справят с изпълнението на амбициозната Програма за реализация на 

ПИРО (която възлиза приблизително на 3 млрд. лева при реализирани инвестиционни 

дейности по ПИРО 2014-2020 в размер на около 100 млн. лв). Препоръчваме тази обосновка 

да бъде допълнена в проекта на ПИРО, както и дали общината планира да увеличи числения 

състав на общинската администрация, пряко ангажирана в изпълнението на проекти по 

изпълнението на Плана и как ще се финансират тези допълнителни разходи; 

4.  В Плана е предложено изграждане на логистични и индустриални паркове с „огромен 

производствен капацитет“. В тази връзка отправяме препоръка да бъде допълнена следната 

информация: на какви предварителни проучвания се базира това предложение; какви 

продукти и услуги ще се предлагат в тези логистични и индустриални паркове, както и дали 

ще има търсене за тези продукти и услуги? От къде ще дойде необходимата квалифицирана 

работна рака за тях? 

5. В проекта на ПИРО се твърди, че туризмът е основата на местната икономика като е заложен 

нарочен за целта приоритет 1.3, без да е ясно отново въз основа на какви данни е изведено 

това заключение. В същото време на стр. 24 от проекта на ПИРО е направен извод, че има 

„слабо развит туризъм на територията на община Благоевград“; 

6. Наблюдава се противоречие между стратегическите цели и приоритети и проектите заложени 

за реализацията им. Напр. в областта на туризма е посочено в аналитичната част на документа, 

че общината е с голям потенциал за развитие на устойчив и природосъобразен туризъм, 

каквито са и световните тенденции в момента, а от друга – в Програмата за реализация на 

ПИРО се залага на развитието и строителството на мащабни проекти и инфраструктура за 

туризъм, включително и в защитени територии (напр. голяма част от ски-център Картала се 

намира в буферната зона на НП „Рила“);  

7. В проекта на ПИРО се говори за ефективна „риболовна политика“, което смятаме, че е 

неприложимо за община Благоевград; 

8. Необходимо е уточнение относно заложеното в приоритет 3.4 обновяване на енергийната и 

електропреносната мрежа и компетенциите на община Благоевград в този процес; 

9. По отношение на приоритет 3.6 Опазване на околната среда и биоразнообразието е налице 

несъответствие между обосновката за избора на приоритета (спиране на загуба на биологично 

разнообразие и опазване на екосистемите) и заложените мерки и проекти за изпълнението му 

(подобряване на КАВ и хуманно отношение към животните); 
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10. В проекта на ПИРО, качен за обществено обсъждане на сайта на община Благоевград на 

16.12.2021 г. липсват Приложения 1А, 2 и 3, което ограничава възможността на гражданите и 

организациите да участват пълноценно в общественото обсъждане и да разполагат и 

коментират по документа в неговата пълнота и цялост. Препоръчваме същите да бъдат 

предоставени за обществено обсъждане като част от текушата процедура; 

11. Проектът на ПИРО следва да включи представяне на резултатите и анализа от получените 237 

формуляра с отговори и предложения и 39 проектни идеи, в рамките на проведено анкетно 

проучване чрез сайта на община Благоевград в периода 11.08-20.09.2021 г., както и как са 

интегрирани те в новата версия на ПИРО, публикувана за обществено обсъждане на 16.12 т.г.; 

12. Отправяме препоръка като част от проекта на ПИРО и общественото обсъждане на Плана да 

бъде предоставена чрез сайта на община Благоевград и цитираната на стр. 227 Програма за 

развитие на туризма на община Благоевград, т.к. в момента на сайта на общината е 

публикувана такава за изминал период (2015-2019 г.), както и обосновка защо е предложено 

развитието на регионален туристически продукт с общини извън област Благоевград (напр. 

със Столична община); 

13. По отношение на Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Благоевград 

отправяме препоръка таблицата да бъде допълнена с информация как е идентифицирана всяка 

проектна идея и въз основа на какви пазарни или други проучвания е предложен съответния 

индикативен бюджет, т.к. за някои от проектите този бюджет изглежда прекалено завишен; 

14. Не на последно място отбелязваме, че в разрез с добрите практики за провеждане на 

обществени обсъждания, обсъждането на ПИРО на община Благоевград се извършва в период 

на коледни и новогодишни празници, което възпрепятства много от заинтересованите страни 

да се запознаят с документа и да дадат своите становища. Също така, документът е качен като 

заключен PDF file, от който е невъзможно да се копира, което също затруднява 

заинтересованите страни при изготвянето на становища, защото същите следва да преписват 

цитати и пасажи, по които имат бележки и коментари. 

 

 

Дата: 30.12.2021     С уважение, 

гр. Благоевград           

        

Наталия Димитрова-Попова, член на УС и 

ръководител проекти фондация "Блулинк" 


