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Стратегически 
документ Визия Приоритети/ Основни цели 

СМР Белово, 
Велинград и 
Септември 

Привлекателно място за живеене и туризъм на базата на 
устойчиво икономическо развитие, интегриращо разнообразен 
туристически продукт с  характерни местни земеделски 
продукти. 

 Създаване на нови възможности за заетост чрез 
разширяване на зоната на туризма от Велинград към 
останалите две общини, на базата на разнообразяването 
на туристическия продукт и интегрирането на 
земеделските, агроекологичните и  неземеделските 
икономически дейности към него. 

 Развитие на благоприятстваща базисна и социална 
инфраструктура, която да подпомага разширяването на 
туристическата зона на територията и интегрирането 
на земеделието и останалите икономически дейности в 
нея 

Национален план за 
развитие 
на Република България 
за периода 2007-2013 

България ще бъде страна с високо качество 
на живот, основано на устойчиво социално-икономическо 
развитие в процеса на 
цялостно интегриране в Европейския съюз. 

 Достигане и поддържане на висок икономически растеж 
чрез динамична икономика на знанието в съответствие с 
принципите на устойчивото развитие. 

 Повишаване на потенциала на човешкия капитал и 
достигане на равнища на заетостта, доходите и 
социалната интеграция, осигуряващи високо качество на 
живот. 

Националния 
стратегически план за 
развитие на селските 
райони 2007-2013 

Достигане и поддържане на висок икономически растеж чрез 
динамична икономика на знанието в съответствие с 
принципите на устойчивото развитие. 
Повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане 
на равнища на заетостта, доходите и социалната интеграция, 
осигуряващи високо качество на живот. 

 Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и 
основан на иновации хранително-преработвателен сектор; 

 Опазване на природните ресурси и защита на околната 
среда в селските райони; 

 Насърчаване на възможностите за заетост и подобряване 
качеството на живот в селските райони. 

Програмата за   Развитие на конкурентноспособни и основани на 
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развитие на селските 
райони 2007-2013 

иновации земеделие, горско стопанство и хранително-
вкусова промишленост 

 Опазване на природните ресурси и околната среда в 
селските региони 
 Подобряване на качеството на живот и разнообразяване 

на възможностите за заетост в селските региони 
Стратегията за 
развитие на област 
Пазарджик 2005-2015 

Използвайки уникалното богатство от природни ресурси и климат, 
привличайки инвестиции в туризма, земеделието, индустрията 
и високите технологии, да съхраним пазарджишка област като 
европейски, екологично чист регион, с висок жизнен стандарт и 
ниска безработица – комфортен дом за всеки! 

 Превръщане на туризма в един от водещите отрасли на 
областната икономика 
 Повишаване конкурентоспособността на 

селскостопанското производство и популяризиране 
производството на екологично чисти растителни и 
животински продукти 

 Балансирано и многофункционално използване на 
ресурсите от горите и горския фонд 

 Въвеждане на икономически ефективни и екологично 
съобразени модели на производство на сладководна 
риба и водни животни 

 Подкрепа на дейността на малките и средни 
предприятия чрез използване на местните ресурси и 
външно съдействие 

 Развитие на пътната, ВиК, енергийната и комуникационната 
инфраструктура 
 Развитие на човешките ресурси и създаване на нови 

работни места, снижаване равнището на безработица и 
повишаване жизнения стандарт на населението 
 Опазване на околната среда, оползотворяване на 

вторичните суровини и развитие на екологично 
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производство 
Общински план за 
развитие Белово 2007-
2013 

Хората се стремят към бъдеще, когато природните богатства на 
общината (климат, гори, минерални извори, подземни изкопаеми) 
ще бъдат използвани по най-разумен и ефективен начин, за 
осигуряване поминъка и просперитета на всички жители на този 
древен край. 
За тях промяната към по-добър живот е свързана с 
удовлетворяване на съществуващите потребности от работни 
места, храна, здравословни условия на живот, труд и отдих, 
образование, култура и личностна реализация. 
Своето хармонично развитие те виждат в съхраняването на 
околната среда , природните ресурси и биологично 
разнообразие, възраждане и развитието на високопланинско, 
екологично чисто селско стопанство, незамърсяваща 
индустрия, туризма. 
Изграждане на съвременни транспортни връзки и комуникации, 
отварянето към съседните области и трансграничното 
сътрудничество,при запазване на своята идентичност , традиции, 
фолклор и занаяти. 
Трябва да се съхранят специфичния и индивидуален характер на 
Беловския край и неговия природо-екологичен и духовно-
културен потенциал и да се използват като основен фактор за 
бъдещо устойчиво развитие и просперитет. 

 Повишаване на регионалната конкурентоспособност 
 Инфраструктура за  развитие 
 Качество на живот 
 Подобряване на средата на живот 
 Сътрудничество – формула на успеха 

 Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на 
управлението 

Общински план за 
развитие Велинград 
2007-2013 

Община Велинград в сърцето на  Родопите ще бъде  развит и 
утвърден район  за международен туризъм и балнеолечение, с 
чиста природа, качествено равнище на живот, съхранени 
духовни и  материални ценности, с висока степен на 
образованост, знания, възпитание на своите граждани и равни 

 Община Велинград - конкурентноспособна община в 
икономиката с динамичен сектор - туризма. 
 Община Велинград с развита инфраструктура и 

чиста околна среда. 
 Община Велинград с повишен потенциал на 
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шансове на всички свои райони и социални групи. човешките ресурси и подобрено качество на живота. 
 Община Велинград с балансирано териториално селищно 

устройство и развито регионално и междусъседско 
партньорство. 

Общински план за 
развитие Септември 
2007-2013 

Да превърнем община Септември в добро място за развитие на 
бизнес и създадем условия за пълноценна реализация на 
човешкия фактор. Да бъдем европейска община . 

 Съживяване и стабилизиране на местната икономика на 
основата на традиционни и ресурсно обезпечени отрасли 
и внедряването на нови и високотехнологични производства. 
 Подобряване на средата, в която живеят и се трудят 

жителите на община Септември чрез възстановяване и 
развитие на инфраструктурата и опазване на 
екологичното равновесие. 

 Подобряване качеството на живот и увеличаване на 
заетостта 

 


