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Община Благоевград възнамерява да насочи инвестиции към няколко ключови проекта, 

които да стартират икономическо обживяване на града и общината, да ги 

позиционират като по-привлекателна туристическа и бизнес дестинация. Проектите 

целят и да облагородят градската среда и да активизират публичните пространства, 

така че жителите на Благоевград да живеят в по-качествена среда. Проектите са 

следните: 

 Пазар  

 Плаж 

 Парк Бачиново 

 Бизнес инкубатор 

 Индустриална зона 

 Зимен курорт Картала 

 

За всеки проект екипът подготвя предпроектни проучвания, които разглеждат в 

детайл устройствената основа, за да бъдат по-ясни параметрите, в чиито рамки 

общината може да предприеме действия. Този документ представлява помощен 

инструмент, който позволява по-цялостен поглед на територията на града и 

общината при разработването на предпроектните проучвания за конкретните 

проекти. 

 

 
 

Обхват предпроектни проучвания за проекти (обхватът на зимен курорт Картала е извън 

обхвата на картата)  
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Цели от ПИРО 
Благоевград е областен и общински център, намиращ се в долината на река Струма, 

приблизително по средата на пътя между София и Кулата, на 100 км южно от 

столицата и 200 км северно от Солун. В общината са разположени 26 населени места, 

като Благоевград е единственият град в нея. Населението на града е 66 хил. души, а на 

цялата община - 71 хил. души по постоянен и настоящ адрес в населеното място 

според ГРАО.  

 

 
Селищна система 

 

През 2020 г. Министерство на Регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) 

одобрява методически указания за разработването на новите общински 

стратегически документи - Плановете за интегрирано развитие на община (ПИРО). 

Този план обединява два от предишния програмен период - Общински план за развитие 

(ОПР) и Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). В ПИРО се 

дефинират целите, приоритетите и ключови проекти за развитие на съответната 

община. Задача на ПИРО е и да предложи партньорства с организации, компании и 

съседни общини, с които ще се разработват съвместни проекти, които да 

допринасят за по-цялостното и включващо развитие на общината. Този план има 

основна  роля за структурирането на ключови области и конкретни дейности, към 

които да бъдат насочени средства от новия програмен период. 

 

 

https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-09-2021_2.txt
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В ПИРО на Благоевград са дефинирани 3 стратегически цели. 

1. Създаване на условия за развитие на конкурентноспособни, неутрални по 

отношение на климата, производства и устойчив икономически растеж. 

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. 

3. Изграждане на съвременна инфраструктура, транспортна и дигитална 

свързаност, мерки за опазване на околната среда и адаптация към 

климатичните промени. 

 

От разгледаните приоритети към тези цели ясно се разпознават основните посоки, 

върху които общината ще се фокусира през следващите няколко години. Едната посока 

е за икономическо развитие, което се базира на иновации и дейности с висока добавена 

стойност, които да задържат и привличат човешки ресурс. Същевременно 

преструктурирането на икономиката следва да се организира по начин, съобразяващ 

се с климатичните промени и предприемайки необходимите мерки за адаптация и 

намаляване на рисковете от тях. Друга посока е развитието на туристическия 

потенциал на общината, който да я превърне в привлекателно място за градски, 

културен, природен и спортен туризъм. Част от дейностите подпомагащи тази 

посока са насочени към облагородяване на градската среда и свързване на площадните 

пространства, с което да се насърчи комфортното прекарване на време в града. 

Идентифицирани са и няколко ключови публични обекти, които функционират с 

ограничен капацитет или са изцяло затворени и чието обновяване би допринесло за 

постигането на заявените в стратегическия документ цели. Друга посока е насочена 

към развитието на транспортната, техническата и цифровата инфраструктура. 

Развитието на обществения транспорт и алтернативните, екологични форми на 

придвижване също са ясно заявени.  

Селищна структура 
Екипът подготви няколко пространствени анализа, които да оформят ясна представа 

за структурата на града и общината, и така да подпомогне формирането на 

съобразени с условията на средата възможности за развитие. 

 

Град Благоевград е разположен в западното подножие на Рила. Североизточната му 

част започва от парк Бачиново в котловината на река Бистрица, откъдето се развива 

и разширява на запад в радиално-тангенциална структура към по-ниските и равнинни 

части на долината на река Струма.  
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Физическа карта (в розово е отбелязана границата на община Благоевград.) 

 

Самият град е компактен като основната му територия, включително и 

производствената зона се намират източно от първокласния път София - Кулата. 

Основните радиални направления, свързващи центъра и старите части на града с по-

външните са улиците “Славянска”, “Иван Михайлов”, “Кирил и Методий”, “Васил Левски”. 

Тангенциалните, напречни връзки са улиците “Димитър Солунски” и “Илинден”, както и 

трите, които представляват най-близкия до центъра непълен ринг - “Сан Стефано”, 

“Владо Черноземски” и “Джеймс Баучер”. В града се забелязва улична мрежа с достатъчна 

гъстота, която да обслужва транспортно територията и която предоставя 

възможности за алтернативни маршрути. Основната градска структура е цялостна и 

не е разпокъсана на отделни територии като големите делители са само два - ЖП 

линията и реката. В северната част на града пресичанията на реката са разположени 

на сравнително малки разстояния, което показва добра свързаност на мрежата, 

докато на юг се разреждат. ЖП линията отделя квартал Грамада и производствената 

зона от центъра на града, а пресичанията са само 2, което фрагментира 

територията. 
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Транспортна мрежа 

 

Западно от реката се намира възрожденският квартал Вароша, който преминава в 

южна посока в квартал Орлова чука. През годините 2 села са присъединени като 

квартали на града - Грамада и Струмско. Грамада се намира в непосредствена близост 

до производствената зона и е заключен между първокласния път и ЖП линията. 

Струмско е единствената градска територия извън компактната структура и 

разположена от западната страна на Е 79. 
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Сгради по брой етажи 

 

В града са построени няколко многоетажни жилищни комплекси. ЖК Запад и ЖК 

Освобождение уплътняват основната градска структура в западна посока. ЖК Еленово 

1, Еленово 2, и Ален Мак разширяват града южно от квартал Орлова чука. До старата 

нискоетажна структура на Струмско също е създаден ЖК.  

Зелена система 
Източната част на общината обхваща територии от планина Влахина. По-голямата 

част от тази територия попада в защитената зона за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна “Орановски пролом - Лешко” от екологичната 

мрежа Натура 2000 г. Защитената зона продължава на запад от Струма, южно от град 

Благоевград. В северната част на общината попадат две сравнително малки 

територии от директивата за опазване на дивите птици на Натура 2000 - 

защитените зони Бобошево и Кочериново. В западната част на общината, в Рила, 

попадат зони и от двете директиви - за местообитанията и за птиците, но и части 

от Национален парк Рила и резервата Парангалица. 
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Защитени зони и Защитени територии 

 

 
Зелена система 
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Най-големият парк на територията на града е парк Бачиново, един от 

идентифицираните проекти за инвестиционна намеса на общината. Паркът се намира 

в североизточната част на града и представлява свързващо звено между планината и 

града. В южната част на града, на западния бряг на реката е разположен нов парк - Даме 

Груев, който обхваща цялата територия между ул. Джеймс Баучер и бул. Свети 

Димитър Солунски. В центъра на града се намира и централната градска градина, която 

е разположена между централния площад и главната пешеходна улица. Другият голям 

парк, който също представлява връзка с планината е Ловния дом. Той се намира на 

хълма над кварталите Вароша и Орлова чука и от него започват туристически 

маршрути. 

 

 
Достъп до реката 

 

Река Бистрица е структуроопределящ елемент в пространственото развитие на град 

Благоевград. Тя представлява “гръбнакът”, към който са свързани важни обекти и 

пространства в градската среда. Тази роля е важно да бъде използвана и 

потвърждавана в бъдещите планове за намеса в средата. Към момента в пешеходен 

изохрон от 200 м, което е около 2-3 мин. ходене пеша, живеят 6700 души, а на 400 

метра, или около 5 мин. ходене пеша, живеят 13700 души. Това представлява близо 20% 

от цялото население на град Благоевград. 
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Реката може да се разглежда в три основни направления: 

 Транспортно-свързваща ос  

 Рекреационно-спортна ос 

 Екологична ос 

 

Транспортно-свързваща ос  

Реката не трябва да е разделител и да функционира като физическа бариера в 

градската среда. Тя трябва да е обвързваща и притегателна линейна територия, 

която да свързва различни зони и обекти и да разпределя потоците от хора и функции. 

Тя трябва да е основната ос, по която и към която да се прокарват велоалеи и 

пешеходни зони.  

 

Рекреационно-спортна ос 

Реката трябва и има потенциал да се превърне в главна рекреационно-спортна зона в 

град Благоевград. Тази зона не бива да се ограничава само до парк Бачиново, а да включва 

цялата територия на юг - през плажа, пазара и университета до парк Даме Груев. Освен 

това реката има потенциала да развие и катализира зоните още на юг - до пътя Е 79, а 

дори и до река Струма. Река Бистрица може да е свързващото звено между планината и 

река Струма. Пространствата покрай река Бистрица биха били чудесни места за 

развитие на линейни паркове и спортни зони. Места където хората да спортуват, да 

си почиват, да са сред природата, да се придвижват от точка А до точка Б в приятна, 

спокойна и сигурна среда. Важен аспект е реката да бъде максимално естествена и 

близо до хората, така че освен звуковите и визуални преживявания, да има възможност 

и за интерактивност с водата.  
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Екологична ос 

Не на последно място река Бистрица е от важно екологично значение за град 

Благоевград. Тя е естествен коридор, по който преминава свеж въздух от планината и 

позволява по естествен начин да циркулира и охлажда въздуха в града. Това може да 

бъде подсилено чрез редица екологични мерки. Реката и природната среда около нея са 

възможност за обогатяване на биоразнообразието. Позитивите от развитието на 

реката като силна екологична и природна ос са много и биха облагодетелствали целия 

град.  

 

Мобилност  

 
Улична мрежа 

 

Градът е с радиално-тангенциална структура, която се събира в североизточна 

посока, където е разположен центъра на града и се разширява на юг и запад в по-

равнинната част. Главният път Е 79 дава възможност за 3 входа към града. Най-

северният е през ул. Иван Михайлов. Централният е през индустриалната зона - бул. 

Васил Левски. Южният вход дава възможност за транспортен достъп до три градски 

части. Бул. Димитър Солунски е с направление центъра на града. Бул. Пейо Яворов към 

кварталите Еленово и Орлова чука, а по ул. Яне Сандански се достига и до квартал 

Струмско, който е единствения квартал извън компактната територия на града.  
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Уличната мрежа на Благоевград е сравнително гъста, което позволява различни 

алтернативни маршрути. Реката е премостена на три пъти в рамките на града, което 

за мащабите му е достатъчно. Квартал Грамада и индустриалната зона са 

единствените територии, които са част от компактния град и са по-ясно 

фрагментирани от съседните територии поради разположението на ЖП линията 

София - Солун.  

 

 
Мрежа на обществения транспорт с маршрутните линии 

 

Наличната мрежа на общественият транспорт показва, че по-голямата част от града 

е добре покрита. Разположението на спирките обхваща 57 хиляди души в 5 минутния 

изохрон, което е 85% процента от населението на града. Не е правен допълнителен 

анализ на честотата на преминаване на различните превозни средства и не е ясно дали 

услугата е достатъчно привлекателна, така че да бъде алтернатива на личните 

автомобили. Структурата на уличната мрежа и размера на града са благоприятни за 

бързо транспортно обслужване с масов транспорт.  
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Достъп до обществен транспорт 

 

 
Паркиране 
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На територията на града има съществуващи платени частни или общински паркинги, 

както и функционираща синя зона за платено улично паркиране в центъра на града. Ако 

приемем, че средната стойност за брой коли на 1000 човека за България е около 500, то, 

при население от близо 70 000 хил. жители, Благоевград би разполагал с 35 000 

автомобила. Заложените мерки в ПИРО на община Благоевград ясно насочват към по-

устойчива градска мобилност, което означава фокус върху алтернативното 

придвижване и дестимулиране на автомобилното придвижване и притежанието на 

кола. Това означава да се прилагат целенасочени мерки за намаляване на тази бройка и 

респективно на степента на моторизация. 

 

Паркингите са част осъществяването на тази цел, като първата стъпка е 

задоволяване на част от съществуващата нужда с цел освобождаване на публични 

пространства и предотвратяването на нерегламентираното паркиране. Самото 

наличие на паркинги не трябва да бъде прекомерно, за да не се стимулира пътуването с 

автомобил. Планирането на транспортните системи показва, че когато има осигурено 

паркиране, то това улеснява и насърчава хората да ползват автомобил до крайната 

дестинация. Затова е важно търсенето на паркоместа да бъде задоволено частично, 

така че да не се допуска безразборно паркиране, а другата част да бъде насърчавана да 

ползва алтернативни форми на транспорт.  

 

Редица негативни последствия от паркингите като запечатване на почвата, 

предпоставки за градски топлинни острови, завземане на публично пространство, 

стимулиране на автомобилния трафик, оскъпяване на конкретни проекти са 

достатъчни, за да се действа внимателно с тях. 

 

Като част от действията за задоволяване на съществуващата нужда е важно преди 

да се изграждат ново паркинги да се анализират подробно всички съществуващи 

такива (независимо от тяхната собственост и форма на управление), да се 

отбележат на карта и да се изчисли техния сумарен капацитет и да се оцени 

разпределението им в територията. Това би дало много по-ясна представа за това с 

какъв капацитет от паркови места разполага града и дали реално има дефицит или по-

скоро е наличен неизползван потенциал. 

 

Пример за подобно изследване е общината на Сан Франциско, която през 2010 г. 

изследва капацитета на всички публични паркоместа в града: 

“За да разберат по-добре колко паркинги имат и колко могат да си позволят да загубят, 

служителите на транспортна дирекция в Сан Франциско през 2010 г. публикуват 

резултатите от това, което се смята за първото общоградско преброяване на 

местата за паркиране. Те преброяват всяко обществено достъпно паркомясто в града, 

включително парцели, гаражи, улично паркиране и др. Те откриват, че градът има 441 541 

места и повече от половината от тях са свободни.” 

 

Следващата стъпка е да се изследва потенциала за различните модели на споделено 

паркиране. Това е подход, при който освен площно, паркингът се разглежда и като 

услуга във времевото пространство и целта е едно парко място да бъде максимално 

използвано във времето от 24 ч. от определен брой автомобили. За да се постигне 
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подобна ефикасност е необходимо да се проведат разговори и дискусии между различни 

заинтересовани страни и собственици на паркинги и да се постигнат определни 

спогодби. По този начин могат да се ползват например паркингите на 

администрацията, университетите или супермаркетите извън тяхното работно 

време (вечер или през почивните дни) от живущи, туристи и др.  

 

Фокусът върху алтернативните начини на придвижване в града, много често е 

обвързан и с наличието на паркинги, особено когато става въпрос за външни 

посетители на града. В тази връзка изграждането на буферни паркинги на ключовите 

входно-изходни локации, описани по-горе, е много важно, за да може автомобилният 

трафик да стига до тях и оттам хората да се прехвърлят на определени за целта 

алтернативни начини на придвижване (пеша, велосипед, обществен танспорт и др.), 

ненатоварващи по този начин вътрешноградския трафик. 

 

Друга стъпка за устойчиво управление на паркингите е създаването на интелигентна 

система за управление, известяване и информиране. Това означава всички паркиниги да 

бъдат обвързани в една обща система, която чрез улични физически електронни табла 

и/или телефонно приложение, да дава максимално подробна и актуална информация в 

реално време за запълняемост, цена, най-кратък път, промоции и др. Важно е да има 

разнообразни и гъвкави модели на управление, които да предоставят различни 

клиентски пакети при различни условия, така че хората да бъдат мотивирани да 

слязат от автомобила си. Подобен пример е билета от паркинга да важи за 

обществения транспорт, или билета от туристически обект, като басейна например, 

да важи за безплатно паркиране, и други подобни. 

 

В по-дългосрочен план, управлението на паркингите, трябва да бъде обвързано и с 

конкретни мерки за дестимулиране на автомобилното придвижване, което означава, 

премахване на достъп за автомобили в централни градски части, и постепенно 

редуциране на общят брой паркоместа в града всяка година.  
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Веломрежа 

 

Към настоящия момент в града има изградени близо 10 км велоалеи. Повечето от тях 

са обвързани в единна мрежа, но има и отсечки, които са самостоятелни. Нещо повече, 

алеята, която е по ул. Даме Груев не е велоалея а вело лента, която е част от пътя и е 

без разграничители. Същата вело лента е неудобна, непрактична и ненужна, тъй като 

успоредно на нея в съседство има две велоалеи - по протежението на парк Даме Груев и 

по бул. Васил Левски.  

 

Изходната точка за създаването на вело мрежа и нейните направления са много 

правилни, започващи от Централна Гара чрез прокарана велоалея по протежението на 

бул. Свети Димитър Солунски. Към тази главна събирателна артерия обслужваща 

централна жп и авто гари, са “закачени” основни вело трасета от юг на север 

свързващи централните части на града - 3 велоалеи съответно по бул. Свети Свети 

Кирил и Методий, бул. Васил Левски и по протежението на парк Даме Груев успоредно на 

реката.  

 

Като последващи стъпки, първото и най-важно нещо, което трябва да се направи, е 

велоалеята от бул. Свети Димитър Солунски започваща от парк Даме Груев, да бъде 

непрекъсната чак до парк Бачиново и по-точно до езерото в него. Това е много важна 

велоалея, която върви покрай “гръбнака” на града - р. Бистрица, свръзвайки паркове, 

университет, пазар, плаж и други важни обекти от градската среда. В момента 

велоалеята е прекъсната като стига до пазара, след което отново започва от ул. 

Христо Силянов до парк Бачиново. Липсваща отсечка е не повече от 1 км, като 

възможностите за нейното реализиране са няколко.  
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На следващ етап мрежата трябва да се разширява, така че да обвързва важни акценти 

в градската среда, населени квартали и пр. От съществено значение е вело мрежата да 

бъде изградена от отделени велоалеи а не вело ленти и тя да бъде обвързана, а не 

фрагментирана.  

 

За да се подобри комфорта и сигурността на алеите, а оттам да се повиши и тяхната 

използваемост е важно те да бъдат ясно разграничени от другите участници в 

движението - пешеходци и МПС, а пресичанията да са безконфликтни, маркирани, с 

отделна сигнализация за велосипедния трафик.  

 

Не на последно място, с цел стимулиране на вело транспорта в Благоевград като част 

от устойчивата мобилност на града, е важно да се изграждат и други 

инфраструктурни обекти свързани с този начин на придвижване - вело стоянки и вело 

паркинги, улични вело сервизи, улични вело компресори, броячи за велосипеден трафик и 

др.  

Изграждането на система за споделени колела също би спомогнало за надграждането и 

подобряването на велотранспорта в града, особено подходяща за посетителите на 

Благоевград.  

 

Като заключение може да се каже, че Благоевград със своя мащаб (1 км радиус в 

компактния град) и сравнително равнинен терен, е много подходящо място за 

придвижване с велосипед. За целта обаче, трябва да се подобри и развие веломрежата, 

така че тя да не е фрагментирана и да свързва основни части и притегателни места в 

града. Допълнителните блага и стимули биха увеличили процентния дял на 

велотранспорта в град Благоевград.  
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Пешеходна мрежа 

 

Благоевград разполага с широка пешеходна мрежа, която обхваща голяма част от 

центъра на града. В северната част е разположен площад Македония, който е 

събирателен за няколко пешеходни улици. От него в източна посока се преминава през 

пешеходния мост към възрожденския квартал Вароша, който също е в голяма степен 

пешеходен. Площад Македония е свързан с три успоредни улици с площадното 

пространство пред търговския център, от където на югозапад продължава главната 

пешеходна улица Тодор Александров. Друга улица свързва площад Македония с 

централния площад на града - Георги Измирлиев, където са съсредоточени и основните 

административни сгради. В близост се намира градската градина, чийто южен край се 

свързва с главната пешеходна улица и се създава пешеходен кръг. Край река Бистрица 

има частично изградена пешеходна алейна мрежа, която на места е добре свързана с 

останалата пешеходна мрежа.  

 

Благоевград разполага с добре свързани публични пространства, което е от 

първостепенна важност за развитие, следвайки тенденцията за “град за хората”. 

Важно е тази силна страна да бъде популяризирана и да бъде насърчавана като се 

насочат усилия към свързване на останалите квартали и територии край реката със 

съществуващата пешеходна мрежа с пешеходни улици, успокоени зони или подобрени и 

обезопасени пресичания.  
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Препоръки 
Селищна структура 

 Запазване на компактната структура и планомерно разширяване в близките 

територии - индустриалната зона, ж.к. Еленово 

Зелена система 

 Използване на река Бистрица като гръбнак на зелената система и 

облагородяване на пространствата край нея 

 Свързване на реката и междублоковите пространства за интегрирането им 

като част от мрежата на зелената система  

 Планиране и реализиране на обекти на зелената система на пешеходен 

достъп от 5 мин до всяко жилище 

Мобилност  

 Свързване на фрагментираната територия на квартал Грамада и 

индустриалната зона с центъра на града и ж.к. Еленово 

 Изграждане на по-гъста улична мрежа между квартал Грамада и 

индустриалната зона за по-добро интегриране в градската среда 

 Създаване на система от паркинги в града, в която да бъдат включени, 

както общински така и частни такива, за по-оптимално използване на 

пространството 

 Обособяване на бус ленти за бързи връзки на съседните квартали с 

компактния град 

 Оптимизиране на обществения транспорт с малки интервали между 

превозните средства за минимално чакане по спирките 

 Оптимизиране на маршрутната мрежа за директен и бърз достъп между 

кварталите и центъра 

 Създаване на информационна система за движението на автобусите, която 

позволява на потребителите да следят за автобусите през телефона си 

 Създаване на гъвкава билетна система с разнообразни методи за плащане 

 Изграждане на рекреационна велоалея по течението на река Бистрица от 

парк Бачиново до река Струма 

 Разширяване на велосипедната мрежа към северните части на града и към 

съседните квартали 

 Развитие на система от споделени велосипеди 

 Свързване на пешеходните алеи край реката 

 Свързване на съществуващата пешеходна мрежа в центъра и край реката с 

кварталите в близост, чрез комфортни и безопасни маршрути 




