ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
Обща характеристика на района
Югозападният район обхваща териториите на областите Благоевград, Кюстендил,
Перник, Софийска и София (столица) с 52 общини. Площта е 20,3 хил.км2 (18,3% от
националната територия).
Териториалната структура е представена от 46% земеделски територии, 47,1% горски и 4,9% - урбанизирани. В района попадат 3 резервата, 8 подържани резервата, 3
национални парка (“Пирин”, “Рила” и част от „Централен Балкан”), 2 природни парка
(„Витоша” и „Рилски манастир”), 50 защитени местности, 79 защитени територии и 16
природни забележителности.
Населението на района е 2 132 848 души (към 02.2011 г.), или 29% от населението
на страната.
Районът има 952 населени места, от които 48 са градове и 904 села.
Системата на здравеопазването е най-добре развитата в страната. На територията
на района се намират 96 болнични заведения. Извън болничната помощ разполага с 515
заведения – диагностично-консултативни центрове, стоматологични центрове, медикодиагностични и технически лаборатории, като здравни услуги се предлагат и в 45 други
здравни и лечебни заведения.
Системата от образователни институции в Югозападния район е най-добре развита
спрямо останалите райони в страната. Към края на 2011 г., на територията на района са
разположени общо 670 образователни институции, като мрежата обхваща 512
общообразователни училища, 99 професионални гимназии и 24 университета и
специализирани висши училища.
Достъп на домакинствата до интернет
Югозападният район като цяло се характеризира с най-висока информационна
осигуреност сред районите от ниво 2 в страната, но се наблюдават различия в степента на
развитие за различните области и общини. Достъпът до високоскоростен Интернет е
осигурен в по-големите градски центрове. В малките градове и селата степента на
проникване на информационни технологии е по-ниска, както и качеството на
предоставяните услуги.
Делът на домакинствата с достъп до Интернет в Югозападния район нараства
устойчиво от 36% през 2008 г. и 57% през 2011 г. до 64.3% през 2013 г. Същият показател за
страната се увеличава от 25% през 2008 г. и 45% през 2011 г. до 53.7 през 2013 г.
Делът на лицата в Югозападния район, които редовно използват Интернет също
бележи тенденция на нарастване и през 2013 г. достига 63.4% при 51.2% средно за страната.
Делът на лицата в ЮЗР, които никога не са ползвали Интернет намалява и възлиза на 30.5%
за 2013 г.
Таблица 1. Развитие на интернет услугите към 31.12.2013 г.
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Според данни, събрани посредством социално-икономически анализ на търсенето и
предлагането
на
продукти
и
услуги
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=619&id=7032 , се вижда, че към края на
2012 г. 88,7% от населението на страната живее в населено място с поне един доставчик на
широколентов интернет (> 2 mbps), а над 96% от цялото население живее в населено място
с поне един доставчик на интернет при средно 95,5% за ЕС.
Покритие на високоскоростен интернет в района
Насочването на ресурси за развитието на електронните комуникации и
информационното общество е важна предпоставка за конкурентоспособността на
регионалната икономика. Необходимо е да се разшири достъпът и използването на мрежите
и услугите на ИКТ особено в по-малките градове и селата. Изграждането на обществени
информационни системи и гарантираното предлагане на Интернет услуги за целия
обществен сектор е задължителна стъпка към информационното общество.
Предоставянето на широколентови услуги от икономическа гледна точка е порентабилно да се развива в гъсто населените райони. Поради тази причина, периферията на
района остава без информационна инфраструктура, а населението – без шанс да се възползва
от дистанционните възможности за обучение, информация и електронни услуги.
На приложената карта са показани скоростите на достъп на ниво район на
планиране NUTS 2 за Югозападен район.
Достъп на високоскоростен интернет в района
На приложената карта в бяло се виждат населените места без нито един доставчик
на интернет.
За Югозападен район с население над 100 жители, попадащи в бяла зона ще бъдат
обхванати 126 населени места от общо 38 общини в 5 области, като общия брой засегнато
население ще бъде 35 743. Разстоянието за изграждането на инфраструктурата е около 630
км..
На приложената карта в сиво е показано наличието на широколентова мрежа за
Югозападен район за население с един доставчик на интернет или така наречените „сиви
зони“.
За Югозападен район с население над 100 жители, попадащи в сива зона ще бъдат
обхванати 190 населени места от общо 46 общини в 5 области, като общия брой засегнато
население ще бъде 101 705. Разстоянието за изграждането на инфраструктурата е около 960
км..

