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ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

Д О К Л А Д Н А 

от 

НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО: Приемане на „План за интегрирано развитие на община Първомай за 

периода 2021-2027г.” (ПИРО) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за 

неговото прилагане и в съответствие с Методическите указания за разработване на 

стратегическите документи за регионално развитие, в Община Първомай е създадена 

необходимата организация за изготвяне на „План за интегрирано развитие на община 

Първомай за периода 2021-2027г.” (ПИРО). 

С разработването и приемането на този важен планов документ, ще бъде 

формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за 

осигуряване на устойчиво развитие в община Първомай за следващия седемгодишен 

период. Методическите указания издадени на основание чл. 17, т. 9 от Закона за 

регионално развитие (ЗРР), имат за цел определяне на унифицирани процедури за 

възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на плановете за интегрирано 

развитие на общините планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Предвид 

изпълняваната Пътна карта за нов подход в политиката за регионално развитие, са взети 

под внимание и новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната, в 

т.ч. и предложенията за промяна в системата от документи за стратегическо планиране 

на регионалното и пространственото развитие.  

Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането 

на ПИРО гарантират, че стратегическите документи са в съответствие с: 

 нормативните изисквания в областта на регионалното развитие;  



2

 определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в 

България;  

 специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните 

документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, 

опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на 

общината. 

ПИРО се разработва в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за 

периода 2021 -2027 г. и целят принос в максимална степен към целта на политиката 

„Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано 

развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи". 

Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР, ОПР определя средносрочните цели и приоритети за 

устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини, в съответствие с 

областната стратегия за развитие и общия устройствен план на общината. 

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира 

регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на проблемите, 

нуждите и потенциалите за развитие на общините и териториите им, които се взимат 

предвид при разработването на инвестиционни програми, идентифицирането на проекти 

и финансови инструменти, включително и съфинансиране от фондовете на Европейския 

съюз. В унисон с тях, е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за 

териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на 

националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.  

ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят 

зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните 

нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране 

със съседни общини.  

С реализацията на плана ще се интегрират екологични принципи с цел 

насърчаване устойчивото развитие и пространственото планиране на селищната среда, 

като ще се създаде и благоприятен микроклимат за бизнес и инвестиции, туризъм, 

екологично селско стопанство и модерна инфраструктура. 

На основание Чл. 19, ал. 1 от ППЗРР е изготвен проект на План за интегрирано 

развитие на Община Първомай за периода 2021-2027 г. (ПИРО). 

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически 

документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и съгласно чл. 20, 

ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 23, т.5 

от Закона за регионалното развитие, на интернет страницата на Община Първомай, на 
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14.08.2020г, бе публикуван Проект на План за интегрирано развитие на Община 

Първомай, ведно с покана към заинтересованите лица, за обществено обсъждане във 

връзка с изготвянето на Проекта.  

Съгласно чл. 20, ал.2 от ППЗРР, в определения 30-дневен срок за подаване на 

предложения, становища и мнения от заинтересовани лица по предложения проект - на 

електронния адрес, на интернет страницата, както и в деловодството на Община 

Първомай, съгласно направена справка не са постъпили такива.  

В изпълнение на изискванията на чл. 20, ал.1 от ППЗРР, на 09.09.2020г, от 11.00 ч. 

в Пленарната зала на Община Първомай, е проведено общественото обсъждане на 

Проект на „Плана за интегрирано развитие на община Първомай за периода 2021-2027г.” 

(ПИРО).  На него присъстваха кметът на община Първомай, служители на Общинска 

администрация, представител на Общински съвет гр. Първомай и Костадин Паскалев, 

представител на “И-ФИНАНСИ” ЕООД, изготвил Проекта на „Плана за интегрирано 

развитие на община Първомай за периода 2021-2027г.”. 

В началото на публичното обсъждане, представителят на “И-ФИНАНСИ” ЕООД, 

накратко изложи и обобщи, че общинските планове за развитие са елемент от 

йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на 

регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР) и че 

настоящият проект на ПИРО е изготвен в съответствие с „Националната програма за 

развитие: България 2020”, приета от Министерски съвет и с „Интегрирана териториална 

стратегия за развитие на южен централен район”. Те се изготвят за период на действие от 

7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се 

обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината. Също 

така, планът за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Първомай за периода 2021-

2027г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община 

Първомай, отчитайки специфичните характеристики и потенциала на общината, от една 

страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на 

общинските планове за развитие, от друга. В края на своето изложение, г-н Паскалев, 

добави, че настоящият проект ще се нуждае от преработка, за да могат в него да се 

добавят мерките за справяне с COVID-19, които все още на са приети от ЕС. 

Изготвеният проект на Плана за интегрирано развитие на Община Първомай за 

периода 2021 – 2027 г., обхваща следните части: 

Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община;

Част II. Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
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Част ІІІ. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и 

заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО 

при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и 

публичност;

Част ІV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване 

на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за сътрудничество с други общини – приоритетни зони за въздействие; 

Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за 

развитие; 

Част VІ. Мерки за ограничаване на изменението на климата и мерки за адаптиране 

към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 

Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО; 

Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от Закона за 

регионалното развитие. 

Предварителната оценка на ПИРО на община Първомай има за цел да подобри 

качеството на документа, като проследи неговата външна и вътрешна свързаност, 

съответствие със стратегически и планови документи на областно, регионално, 

национално и наднационално ниво, неговата ефективност, ефикасност, релевантност, 

въздействие и устойчивост. 

При изготвянето на предварителната оценка Изпълнителят е взел предвид и 

съблюдавал изискванията на Закона за регионалното развитие и на Правилника за 

неговото прилагане. Също така е координирал разработването на предварителната 

оценка с община Първомай. 

Основните критерии, използвани при предварителната оценка са критериите за 

приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост. 

Използвани са актуални данни от официални източници на информация, които са 

анализирани с помощта на различни подходи и са изведени съответните изводи от тях. 

Общината е разгледана в контекста на социално-икономическото развитие на областта, 

района и националните особености.

Анализът е проблемно ориентиран, като проследява тенденциите в развитието на 

община Първомай и разглежда подробно проблемите от демографски, социално-

икономически, инфраструктурен и екологичен характер. Основните акценти в анализа са 

състоянието на околната среда по компоненти, развитието на мрежата от различни 

категории защитени територии, както и зоните, включени в националната екологична 

мрежа НАТУРА 2000. На тази основа са формирани изводи, които служат за SWOT 
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анализа и обосноваването на конкретни цели, приоритети и мерки в стратегическата 

част. 

Анализът на инфраструктурната обезпеченост се фокусира върху 

водоснабдителната, канализационната, транспортната, електроснабдителната и 

екологичната инфраструктура в територията.  

 Планът за интегрирано развитие на община Първомай за периода 2021-2027 г. е 

разработен съгласно препоръките, изведени в Методически указания за разработване и 

прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 

г., Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮЦР за периода 2021-2027, 

Национална програма за развитие България 2030.  

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет на Община Първомай да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл. 24, т.1 от ЗРР и чл.21, ал. 1  

от ППЗРР, Общински съвет – Първомай: 

1. Приема „План за интегрирано развитие на община Първомай за периода 

2021-2027г.”, съгласно приложенията. 

Мотиви: С реализацията на плана ще се интегрират екологични принципи с цел 

насърчаване устойчивото развитие и пространственото планиране на селищната среда, 

като ще се създаде и благоприятен микроклимат за бизнес и инвестиции, туризъм, 

екологично селско стопанство и модерна инфраструктура. 

     Приложения:  

1. План за интегрирано развитие на община Първомай за периода 2021-2027г.; 

2. Покана – уведомление за обществено обсъждане от 14.08.2020г.; 

3. Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.09.2020г.; 

4. Справка за постъпили /непостъпили възражения, мнения, становища; 

Вносител:  

НИКОЛАЙ  МИТКОВ 

Кмет  на  община  Първомай 


