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VІІІ. Регистър на всички други подробни програми и планове в 
поречието на река Струма, в обхвата на Западнобеломорски район за 
басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, 
проблеми или типове води имащи отношение към ПУРБ. 

 

1.РЕГИСТЪР НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ СВЪРЗАНИ С 
ВОДИТЕ В ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА СТРУМА. 

 
Планови документи, отнасящи се до поречието на река  Струма. 

Прегледани са  следните основни планови документи:  
− План за развитие на Югозападен район за планиране – 2007-2013 

г. 
− Стратегия за развитие на област Благоевград 2007-2013 г. 
− Стратегия за развитие на област Перник 2005-2015г. 
− Стратегия за развитие на област Кюстендил 2005-2015 г. 
− Общински планове за 21 общини във водосбора на река Струма 

Разгледани са и  Плановете за управление на двата Национални парка- 
НП “Рила” и НП “Пирин”( отразено в Раздел VІІІ от общата част на ПУРБ). 

 
1.1.План за развитие на Югозападен район за планиране –  
2007-2013г. 

 

 Разгледаният план се отнася за населените места, намиращи се в басейна 
на река Струма. 

Стратегическата цел на Плана за развитие на югозападния район е 
“Балансирано развитие на Югозападния район за планиране чрез регионален 
икономически растеж, с което да се осигури повече и по-квалифицирана работа, 
по-добро качество на живота, опазване на природното и културното наследство, 
опазване и възстановяване на околната среда”. 

Целите на стратегическия план са: 
• Осъществяване на икономически растеж чрез развитие на 

конкурентна и разнообразна регионална икономика. Това 
включва насърчаване на икономическите бизнес дейности и 
привличане на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), 
подобряване на бизнес инфраструктурата и развитие на 
човешките ресурси;  

• Намаляване на интеррегионалните различия и консолидиране на 
връзките между селищните центрове. Това се мотивира от 
интеррегионалната диференциация на областно и общинско ниво 
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и по-специално с оглед на човешкия капитал, инфраструктурното 
развитие, обществените услуги; 

• Икономическа и социална съгласуваност с останалите региони в 
ЕС. Целта е свързана с ЕС интеграцията, намаляването на 
диференциацията в регионален мащаб и участие в 
транснационални мрежи за сътрудничество. 

На тази основа са формулирани следните приоритети: 
Приоритет 1: Увеличаване на конкурентоспособността на 

регионалната икономика;  
Приоритет 2: Развитие на транспортната, инженерната и 

техническата инфраструктура; 
Приоритет 3: Подобряване на качеството на жизнената среда в 

населените места и на начина на живот; 
Приоритет 4: Усилване на административните възможности на 

местните и регионалните власти и развитие на 
сътрудничеството между регионите.  

 
 
1.2.  Стратегия за развитие на област  Благоевград 2007-2013 г. 

 

Главните цели на Стратегията за развитие на Благоевградска област за 
2007-2013 г. са: 

 Постигане на висок ръст на развитие, насочено към хората чрез 
използване на уникалните ресурси на областта; 

 Насърчаване на промишлеността и подобряване на бизнес 
климата; 

 Подобряване на техническата инфраструктура. 

 Трансгранично сътрудничество и използване на граничното 
местоположение на кръстопът.  
 Развитие на трансграничната инфраструктура насочено към 
подобряване на икономическото развитие и качеството на 
живота. 

 Подобряване на качеството на живота и увеличаване на степента 
на заетост.  

 По-добри условия на работа 
 Развитие на социалната и културната инфраструктура. 

 
Общите ключови думи на плановете са икономическо развитие, основано 
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на местни ресурси, чрез развитие на промишлеността и съобразяване с 
опазването и възстановяването на околната среда, като по този начин се 
създават по-добри работни места и оттам се подобрява качеството на живот на 
жителите на регионите. 

 
1.3. Стратегия за развитие на област Перник 2005 – 2015г. 
 
В основата на Областната Стратегията  за развитие (ОСР) стои 

концепцията за устойчиво развитие като глобална философия на мисленето и 
поведението на отделния човек и на човешките общности. В разработката са 
залегнали общовалидните принципи за водене на политика за устойчиво 
развитие, които са: 

 балансирано взаимоотношение между естествена и изкуствена 
среда; 

 интегриране и взаимно проникване на икономическите, 
социалните и екологическите измерения на развитието; 

 икономично използване на природните ресурси и опазване на 
биоразнообразието; 

 постигане на справедлива равнопоставеност между хората от 
различни поколения и социални групи; 

 гражданско участие и партньорство на всички равнища; 
 отказ от централизиран подход и политически диктат и 

прилагане на принципа на субсидиарност, което означава, че 
решенията трябва да се взимат на възможно най-ниско ниво, т.е. 
най-близо до хората. 

 
Стратегията отчита протичащите процеси и тенденции, тяхната 

устойчивост или преходност в днешното време на съществени социално-
икономически промени, обусловени от: 

 политическа и финансова стабилизация; 
 ускорена динамика на процесите; 
 възстановяването на частната собственост върху земята; 
 развитието на частната строителна инициатива; 
 преструктурирането на икономиката; 
 съществуването на остри инфраструктурни проблеми. 

 
 

Документът цели: 
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 да очертае насоките на промените във всички сфери на 
социално-икономическия живот в областта; 

 да формулира приоритетните задачи на развитието; 
 да набележи необходимите целесъобразни действия за 

реализацията на желаните промени; 
 да ориентира и интегрира усилията и действията на различните 

институционални структури; 
 да стимулира възникването на нова ценностна система, нов 

подход при решаването на проблемите, ново съвременно 
мислене на всички институционализирани и 
неинституционализирани структури в областта. 

Разработването на ОСР, съгласно изискванията на нормативната уредба, 
ще постигне целенасоченост, последователност, приемственост, координация, 
съподчиненост и активност на регионалната политика, за устойчиво развитие на 
областта и устройството на прилежащата й територия.  

 
1.4. Стратегия за развитие на област Кюстендил 2005 – 2015 г. 
 
Целта на Областната стратегия за развитие е да покаже, в един по – 

дългосрочен план, рамката и основните насоки в социално-икономическото 
развитие на област Кюстендил. Тя отразява вижданията на ръководителите и 
експертите от местните структури на управление, на представителите на 
бизнеса, на неправителствените организации и на широк кръг заинтересовани 
лица, за комплексното развитие на областта.  

Тя представлява основен инструмент за осъществяване на цялостна 
дългосрочно ориентирана политика за регионално развитие, съобразена с 
националните, регионалните и общински приоритети.  

Стратегията е разработена на основата на задълбочен анализ на 
съществуващото състояние и тенденциите в развитието на областта през 
последните години  (2000 – 2004 г.), и обхваща следните приоритетни области: 
природни ресурси и околна среда, социална политика, икономика, туризъм, 
селско стопанство, техническа инфраструктура, териториална структура и 
урбанистично развитие.  

В структурно отношение документът включва две основни части – 
аналитична и стратегическа. 

В аналитичната част са направени секторни анализи за актуалното 
състояние и съвременните тенденции по отношение на природните условия и 
ресурси, демографската ситуация, икономическото развитие, социалната сфера, 
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техническата инфраструктура, състоянието на околната среда и териториалната 
структура на областта. Направените изводи от SWOT-анализа подпомогнаха 
разработването на стратегическата част на документа, а именно формулирането 
на визия, стратегически цели, приоритети, мерки и конкретни дейности за 
реализиране на стратегията..  

Основните етапи, през които премина подготовката и разработването на 
стратегията са: 

1. Събиране на необходимата изходна информация, както за 
съвременното състояние на областта, така и за очакванията на специалисти и 
представители на бизнеса и гражданското общество за бъдещото развитие на 
отделните сфери на обществения живот. 

2. Анализ на данните и изясняване на тенденциите, проблемите и 
перспективите в развитието на областта, в контекста на националните, 
регионалните и общинските приоритети. 

3. Обобщаване на резултатите от секторните анализи чрез SWOT-анализ 
на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитието на 
областта.  

4. Формулиране на визия, стратегически цели, приоритети специфични 
цели и мерки за бъдещото развитие на областта. 

 
1.5. Общински планове за развитие. 

 

Таблица 8.1 обобщава основните приоритети на посочените по горе  
планове и страгегии, касаещи водосбора на  река Струма в Западнобеломорски 
район. 
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Таблица VІІІ.1. Регистър на планове и програми в обхвата на поречие Струма 

 
№ Планов документ Функция Съдържание Изготвен от Одобрени 

от 
Изготвен 
въз 
 основа на 

Период на  
действие 

1. План за развитие на 
община Трън 

 Повишаване на 
конкурентоспособността на 
икономиката в общината, опазване на 
околната среда, развитие на 
инфраструктурата 

Анализ на социално-икономическите условия и 
очертаване на насоките за промяна на същите в 
условията на членство в ЕС 

Кмет на община 
Трън  

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007 - 2013 

2. План за развитие на 
община Ковачевци 

повишаване икономическия растеж и 
развитие на предприемачеството и 
бизнеса;повишаване качеството на 
живот;опазване на културното и 
природното наследство и околната 
среда. 

Анализ на социално-икономическите условия и 
очертаване на насоките за промяна на същите в 
условията на членство в ЕС 

Кмет на община 
Ковачевци 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 

3. План за развитие на 
община Брезник 

повишаване икономическия растеж и 
развитие на предприемачеството и 
бизнеса;повишаване качеството на 
живот;опазване на културното и 
природното наследство и околната 
среда. 

Анализ на социално-икономическите условия и 
очертаване на насоките за промяна на същите в 
условията на членство в ЕС 

Кмет на община 
Брезник 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007 - 2013 

4. План за развитие на 
община Земен 

 Повишаване на 
конкурентоспособността на 
икономиката в общината, опазване на 
околната среда, развитие на 
инфраструктурата 

Очертава насоките на промените във всички сфери 
на социално-икономическия живот в общината, 
формулира приоритетни задачи на развитие, 
съвременно мислене във всички структури  в 
общината 

Кмет на община 
Земен 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007 - 2013 
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№ Планов документ Функция Съдържание Изготвен от Одобрени 
от 

Изготвен 
въз 
 основа на 

Период на  
действие 

5. План за развитие на 
община Кюстендил 

Подобряване на 
конкурентноспособността на 
местната икономика;създаване на 
устойчива заетост;подобряване на 
инфраструктурата;опазване на 
културното и природното 
населедство;усъвършенстване на 
инстутуционалния капацитет. 

Анализ на социално-икономическите условия и 
очертаване на насоките за промяна на същите в 
условията на членство в ЕС 

Кмет на община 
Кюстендил 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007 - 2013 

6. План за развитие на 
община Трекляно 

 Повишаване на 
конкурентоспособността на 
икономиката в общината, опазване на 
околната среда, развитие на 
инфраструктурата 

Определя основните проблеми, приоритетите и 
задачите за икономческо,инфраструктурно, 
социално и духовно развитие; определя формите и 
средствата за реализация на целите и задачите. 

Кмет на община 
Трекляно 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2005 - 2013 

7. План за развитие на 
община Кресна 

Подобряване на 
конкурентноспособността на 
местната икономика;създаване на 
устойчива заетост;подобряване на 
инфраструктурата;опазване на 
културното и природното 
населедство;усъвършенстване на 
инстутуционалния капацитет. 

Анализ на социално-икономическите условия и 
очертаване на насоките за промяна на същите в 
условията на членство в ЕС 

Кмет на община 
Кресна 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007 - 2013 

8. План за развитие на 
община  
Сапарева Баня 

 Повишаване на 
конкурентоспособността на 
икономиката в общината, опазване на 
околната среда, развитие на 
инфраструктурата 

Анализ на социално-икономическите условия и 
очертаване на насоките за промяна на същите в 
условията на членство в ЕС 

Кмет на община 
Сапарева Баня  

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007 - 2013 
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№ Планов документ Функция Съдържание Изготвен от Одобрени 
от 

Изготвен 
въз 
 основа на 

Период на  
действие 

9. План за развитие на 
община Бобошево 

Подобряване на 
конкурентноспособността на 
местната икономика;създаване на 
устойчива заетост;подобряване на 
инфраструктурата;опазване на 
културното и природното 
населедство;усъвършенстване на 
инстутуционалния капацитет. 

Анализ на социално-икономическите условия и 
очертаване на насоките за промяна на същите в 
условията на членство в ЕС 

Кмет на община 
Бобошево 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007 - 2013 

10. План за развитие на 
община Рила 

 Повишаване на 
конкурентоспособността на 
икономиката в общината, опазване на 
околната среда, развитие на 
инфраструктурата 

Определя основните проблеми, приоритетите и 
задачите за икономческо,инфраструктурно, 
социално и духовно развитие; определя формите и 
средствата за реализация на целите и задачите. 

Кмет на община 
Рила 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007 - 2013 

11. План за развитие на 
община Невестино 

 Повишаване на 
конкурентоспособността на 
икономиката в общината, опазване на 
околната среда, развитие на 
инфраструктурата 

Анализ на социално-икономическите условия и 
очертаване на насоките за промяна на същите в 
условията на членство в ЕС 

Кмет на община 
Невестино 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007 - 2013 

12. План за развитие на 
община Петрич 

 Повишаване на 
конкурентоспособността на 
икономиката в общината, опазване на 
околната среда, развитие на 
инфраструктурата 

Определя основните проблеми, приоритетите и 
задачите за икономческо,инфраструктурно, 
социално и духовно развитие; определя формите и 
средствата за реализация на целите и задачите. 

Кмет на община 
Петрич 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 
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№ Планов документ Функция Съдържание Изготвен от Одобрени 
от 

Изготвен 
въз 
 основа на 

Период на  
действие 

13. План за развитие на 
община 
Кочериново 

  Създаване на условия за балансиран растеж на 
икономиката;преодоляване на обезлюдяването на 
нас. места;модернизация на техническата и 
социална инфраструктура;подобряване условията 
за работа,отдих и туризъм 

Кмет на община 
Кочериново 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 

14. План за развитие на 
община Симитли 

  развитие на конкурентна и диверсифисирана 
местна икономика;комплексно развитие на 
икономиката,човешките ресурси,техническа и 
социална инфраструктура;запазена природна и 
жизнена среда. 

Кмет на община 
Симитли 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 

15. План за развитие на 
община Струмяни  

  Осъществяване на трансгранично 
сътрудничество;създаване на условия за 
иконом.растеж;решаване на трансгранични 
проблеми;развитие на алтернативни сектори на 
общинската икономика 

Кмет на община 
Струмяни 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 

16. План за развитие на 
община Сандански 

    Кмет на община 
Сандански 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 

17. План за развитие на 
община Радомир 

    Кмет на община 
Радомир 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 
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№ Планов документ Функция Съдържание Изготвен от Одобрени 
от 

Изготвен 
въз 
 основа на 

Период на  
действие 

18. План за развитие на 
община Бобов дол 

    Кмет на община 
Бобовдол 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 

19. План за развитие на 
община Дупница 

    Кмет на община 
Дупница 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 

21. Стратегия за 
развитие на област
 Благоевград 

  Постигане на висок връх на развитие;насърчаване 
на промишлеността и подобряване на бизнес 
климата;подобряване на техническата 
инфраструктура;трансгранично сътрудничество 

Областен 
управител 
Благоевград 

Областен 
съвет  
Благоевград 

Национална 
стратегия за 
развитие 

2005-2015 

22. Стратегия за 
развитие на област 
Перник 

Анализ на целите и приоритетите и 
тяхното значение за развитие на 
областта, отрази европейската 
политика за регионално 
развитие,формира рамката за 
развитие и устройство на областта. 

Очертава насоките на промените във всички сфери 
на социално-икономическия живот в областта, 
стимулира нов подход при решаването на 
проблемите. 

Областен 
управител на 
област  Перник 

Областен 
съвет 

 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2005-2015 

23. Стратегия за 
развитие на област 
 Кюстендил 

    Областен 
управител на 
област 
Кюстендил 

Областен 
съвет 
 Кюстендил 

Национална 
стратегия за 
развитие 

2005-2015 
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№ Планов документ Функция Съдържание Изготвен от Одобрени 
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Изготвен 
въз 
 основа на 

Период на  
действие 

24. План за развитие на 
Югозападен район 
за планиране 

Определя дългосрочните цели и 
приоритети на района 

Икономически растеж;намаляване на 
интеррегионалните различия;увеличаване на 
конкурентноспособността;развитие на 
транспортната и техническата 
инфраструктура;подобряване качеството на 
живот;сътрудничество между регионите. 

МРРБ  Министерс
ки съвет 

Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 

25. План за управление 
на НП"Рила" 

Анализ на целите, дейностите и 
инвестициите 

Значение на елементите на околната среда и 
режимите на ползване на различните 
зони;туристически потенциал; демографско и 
икономическо развитие на местните 
общини;административно управление на парка. 

МОСВ;ИАОС Министерск
и съвет 

Закон за 
защитените 
територии 

2001-2010 

26. План за управление 
на НП"Пирин" 

Опазване на природните 
ландшафти;устойчиво прилагане на 
туризма;социални и икономически 
фактори за регонално развитие 

Опазване на природните екосистеми;насърчавне на 
научните изследвания; разработване на политика за 
сигурност. 

МОСВ;ИАОС Министерск
и съвет 

Закон за 
защитените 
територии 

2004 -  
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VІІІ. РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДРУГИ ПОДРОБНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ В 
ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА СТРУМА, В ОБХВАТА НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА 
БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИ ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ, 
ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ ВОДИ ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПУРБ. 329 

1.РЕГИСТЪР НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ СВЪРЗАНИ С ВОДИТЕ В ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА 
СТРУМА. 329 

1.1.План за развитие на Югозападен район за планиране – 329 
2007-2013г. 329 
1.2.  Стратегия за развитие на област  Благоевград 2007-2013 г. 330 
1.3. Стратегия за развитие на област Перник 2005 – 2015г. 331 
1.4. Стратегия за развитие на област Кюстендил 2005 – 2015 г. 332 
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