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Визия за развитие на гр. Дупница за периода 2014 – 2020 година. 

 

Визията ни дава представа за развитие на ключовите икономически и социални сектори 

в града и за неговото пространствено развитие до 2020 година.  

Всички основни участници - общинската администрация, публичните институции, 

неправителствените организации, частния сектор, жителите на града - трябва да видят 

себе си, своите ценности, своите проблеми и начинът за тяхното решаване във визията 

на града. 

Визията за развитие на Дупница кореспондира със заложените параметри в 

стратегическите документи от по-високо йерархично равнище в европейски, национален 

и регионален аспект.  

Формулираната в Областната стратегия за регионално развитие на Кюстендил визия за 

плановия период 2005 - 2015 г. гласи следното: 

„Област Кюстендил –  

утвърден трансграничен център в Югоизточна Европа, с устойчив 

икономически растеж и хармонични условия за бизнес и живот: 

уникално съчетание на съхранена природна среда и богатства, 

наследство от хилядолетна история и култура, възраждащи се 

селскостопански традиции и слава, съвременна и развиваща се 

комплексна инфраструктура; с хора – щастливи от достойните условия 

за труд, обогатената социална среда и повишеното качество и стандарт 

на живот”.  

Визията от Общинския план за развитие 2005 - 2013 г. на Дупница носи същия смисъл, 

но насочен конкретно в рамките на общината, а именно: 

„Община Дупница –   

устойчива и многоспектърно развита, средище на добрите възможности, 

Общината, в която всички могат. Достойната Община в България.” 

 

При дефинирането на новата визия за развитие на гр. Дупница, към постигането на която 

ще има стремеж в периода 2014 - 2020 г., е търсен баланс между реализъм и амбиция, 

между възможности и желания, между краткосрочност и устойчивост.  

Визията е формулирана на базата на ключовите предимства и потенциали на града, 

откроили се при изготвянето на целевия и проблемен анализ на територията, който е 
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неразделна част от проекта за ИПГВР, като  едновременно с това се търси решение и на 

основните проблеми, ограничаващи градското развитие. 

Визията за развитие стои в основата на стратегическата рамка на бъдещия ИПГВР и 

спомага за насочване на усилията към постигане на комплексни резултати, отговарящи 

на очакванията на местните общности за бъдещото развитие на града. 

Въз основа на всички дотук изброени критерии може да бъде формулирана следната 

визия за развитие на гр. Дупница за периода 2014 - 2020 г.: 

 

„Жива природа, развиваща се икономика, 

повишаващ се социален статус, възраждаща се 

култура – Дупница през ХХI век“. 

 

 
Така формулираната визия ще се постигне чрез определянето на адекватни цели, мерки и 

проектни предложения, които да доведат до балансираното развитие на градските части 

и до повишаване на стандарта на живот и качеството на средата в зоните, където това е 

най-наложително. По този начин ще се достигне до желания синергичен ефект върху 

цялата територия на гр. Дупница. 

Визията включва привличане на чуждестранни и български инвестиции, насърчаване на 

предприемачеството и заетостта, изграждане на добра техническа инфраструктура; 

подобряване качеството на живот на гражданите на Дупница, подобряване на 

жилищната среда, парковите пространства и достъпа до културно-историческите 

забележителности на града, задържане на младите хора и създаване на условия за 

тяхната реализация и личностно развитие; развитие на зоните за спорт и отдих. 

Визията 2020 позиционира Дупница като един от устойчивите, богати на природни и 

културни ресурси и динамични градове в България. Тя представя Дупница като 

комплексен град с ясно подчертан дух, жива култура и интелигентна и иновативна 

икономика. Това е място с местни общности, ефективен публичен транспорт, и зелени 

зони. Това е град който ще привлича инвестиции и образован човешки ресурс.  

Има две основни идеи зад визията 2020: устойчивост и високо качество на живот; 
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Устойчивостта означава начин на живот, който може да се поддържа в дългосрочен 

план без да се уврежда и замърсява околната среда.  

Високото качество на живот означава създаване на баланс между шест основни 

елемента от градския живот: 

1. Околна среда 

2. Култура  

3. Жилищни и обществени пространства  

4. Транспорт и придвижване 

5. Бизнес 

6. Хора  

Общинската администрация на Дупница обозначи тези елементи като „шестте основни 

връзки“ и ще ги използва като взаимосвързани части, за да осигури успешен градски 

живот. Чрез извършените публични обсъждания и анкети, е известно, че гражданите 

искат „зелен и достъпен“ град, добре устроени жилищни квартали и модерна 

традиционна  икономика. Тези идеи вдъхновиха визията за 2020 г.  

За да бъдат постигнати дългосрочните цели, визията ще бъде разделена на малки, 

изпълними стъпки, които представляван смисъла на ИПГВР – редица стъпки към 

дългосрочна цел.  

Ще се започне с идентифицирането на три аспекта от визия 2020, а именно да се развие 

Дупница като:  

1. чист, зелен, компактен и свързан град  

2. с иновативна и традиционна икономика  

3. с устойчиви квартали и общества. 
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След което се позиционират тези идеи на картата на града, резултатът е как град 

Дупница би изглеждал през 2020 г.  

 

1. Стратегически зелени зони ще 

свързват парковете и реките в града, за 

да се подобри велосипедния транспорт, 

пешеходното придвижване, условията за 

неопитомените представители на 

фауната в града, както и възможностите  

       за отдих. 

 

2. Ще бъде изградена ефективна транспортна 

система, с приоритети управление на трафика и 

устойчивите решения, като и велосипеден 

транспорт, пешеходното предвижване и 

интегриран градски транспорт  

3. Нови зони, наречени ключови зони за развитие 

ще създават клъстери 

от икономически, 

търговски и жилищни 

сгради в близост до 

обществения транспорт, а в крайните квартали ще се стимулира изграждането 

на ключови районни центрове, които да предоставят широка гама от 

обществени услуги.  

 

4. Новите икономически коридори, логистични центрове и 

бизнес зони в града ще предоставят място за напредничав 

бизнес, ще подържат текущите дейности и ще стимулират 

инвестиции.  
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5. В централната градска част, обновените улици, 

пешеходните зони и създадените възможности за развитие 

на културни и спортни мероприятия, както и търговски 

дейности ще превърнат Дупница в конкурентен град . 

 

 

 

 

 

Тази визия е концептуална и тя ще се променя с времето, тъй като представлява 

удобен инструмент превеждащ основните идеи в работещ модел. Разбира се следва 

да се предоставят много повече детайли, за да се реализира визията. Това ще бъде 

разписано в стратегическа част от ИПГВР. 

 


