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ДОКЛАД
от
Георги Киров Георгиев – Кмет на община Дългопол

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Дългопол
2021 – 2027 година. (ПИРО)
I. Мотиви налагащи приемането План за интегрирано развитие на община
Дългопол 2021 – 2027 година.
В изпълнение на разпоредбите на чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие (ЗРР) кметът на Общината организира изработването, съгласуването и
актуализирането на плана за интегрирано развитие на общината.
ПИРО се разработва съгласувано с трите стратегически цели на Националната
програма за развитие България 2030, приети от МС на 16 януари 2020 г. - ускорено
икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата. За реализирането
на тези цели са предвидени целенасочени национални политики и интервенции, групирани в
пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие - Иновативна и интелигентна България;
Зелена и устойчива България; Свързана и интегрирана България; Отзивчива и справедлива
България; Духовна и жизнена България.
II. Правно основание
Плана за интегрирано развитие на Община Дългопол е разработен на основание чл. 19,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и се приема от
Общинския съвет.
Разработването на ПИРО се извършва в изпълнение на нормативните изисквания на
Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), Закона за
туризма, Закона за насърчаване на инвестициите и „Методически указания за разработване и
прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.”,
одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството на 25.03.2020 г.
Планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане и на други
нормативни документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство,
кадастъра, опазването на околната среда, управлението на отпадъците, и др.
III. Същност:
Представя визия, цели, приоритети и решения за постигане на по-висок жизнен
стандарт на жителите на Община Дългопол и се стреми да създаде оптималните условия за
устойчивото й развитие. Служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и
потенциалите за развитие на общината и населените места, които се отчитат при
разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. ПИРО се изработва за цялата територия
на Община Дългопол, като се цели определяне и изпълнение на интегриран подход за
удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие.
IV. Цели, които се поставят с приемане на План за интегрирано развитие на
Община Дългопол 2021 – 2027 година.
Основната цел на ПИРО на Община Дългопол за периода 2021-2027 г. е стимулиране
на устойчив растеж и осигуряване на пространствена, времева и фактическа координация и

интеграция на различни политики и ресурси, за трайно подобряване на икономическото,
социалното и екологичното състояние на общинската територия, съгласно чл.13, ал.2 от ЗРР,
както и:
● Да представи визия за Община Дългопол през периода;
● Да дефинира приоритети и решения за постигане на по-висок жизнен стандарт на
населението в Общината;
● Създаване на оптимални условия за устойчиво развитие на Общината чрез познаване
и използване на наличните ресурси и възможности;
● Да потърси максимален мултиплициращ ефект за по-високи резултати чрез
интегриран подход спрямо различните секторни политики;
● Координация и интегриране на всички политики и планови ресурси - собствени и от
европейската кохезионна политика;
● Осигуряване на съответствие на всички дейности с действащата нормативна рамка и
европейските националните и стратегически документи.
V. Финансови средства, необходими за прилагането на План за интегрирано
развитие на община Дългопол 2021 – 2027 година.
За ефективното и ефикасното изпълнение на Плана за интегрирано развитие на
Общината и Програмата за неговата реализация, в която са посочени източниците на
финансиране и е съобразена с размера на осигуреното финансиране в тригодишната бюджетна
прогноза, когато е предвидено такова, може да се актуализира при необходимост с решение на
Общинския съвет по предложение на кмета на Общината.
Финансовите средства за прилагане на Плана ще бъдат осигурени от общинския
бюджет, държавния бюджет, както и от европейски, национални и други програми.
VI. Очаквани резултати от приемане на План за интегрирано развитие на община
Дългопол 2021 – 2027 година.
С приемането на настоящия проект на Плана се цели повишаване обема на
инвестициите в местната икономика, създаване на благоприятна и атрактивна среда за
развитие на бизнеса, базирана на знанията и иновациите, подобряване качеството на живот в
населените места на община Дългопол с традиции в селското стопанство, изградени
партньорства, използване на частни ресурси в реализацията на публични проекти,
подобряване на туристическото предлагане, създаване на условия за постоянно повишаване
на квалификацията в отговор на динамичните промени и изискванията на пазара на труда,
рехабилитирана общинска пътна мрежа и обновени пътни съоръжения, рехабилитирана
улична мрежа и не на последно място инвестиции във ВиК сектора.
VII. Анализ за съответствие с националното и правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Плана за интегрирано управление на Община Дългопол е
съобразен с българското и европейското законодателство.
Община Дългопол обявява за обществено обсъждане План за интегрирано развитие на
Община Дългопол 2021 – 2027 година. Мненията и предложенията на гражданите се приемат
до 11.06.2021 г.
Предложения се подават по следните начини:
- на адрес: гр. Дългопол 9250, ул. Георги Димитров № 132 в Центъра за административно
обслужване;
- на e-mail: obshtina@dalgopol.org;
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