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          О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община Исперих 

 

              Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Исперих за периода 

2021-2027 г. 

 

 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

   

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) кметът на Община Исперих  

организира изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Исперих за периода 

2021-2027 г.  

Планът за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021 – 2027 г. [ПИРО] е 

средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за 

община Исперих 

[ПИРО] е изготвен във връзка с разпоредбите на чл. 8 и чл.13 на Закона за регионалното 

развитие [ЗРР (13.03.2020)], както и на Глава първа, Раздел трети и Глава четвърта на 

Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие [ППЗРР]. 

При изготвянето на ПИРО са следвани изискванията на Утвърдените през март 2020 г. от 

министъра на благоустройството и регионалното развитие Методически указания за 

разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 

2021-2027 г. 

Времевият хоризонт на ПИРО е седем годишен – от 2021 до 2027 г., като съвпада с 

периода на действие на стратегическите документи от по-високо ниво в системата на 

регионалното развитие. 
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Планът за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021 – 2027 г. е изготвен в 

съответствие с изводите на изготвения анализ на социално-икономическото развитие на 

общината. Планът отчита и предвижданията на Общия устройствен план на община Исперих, 

приет с Решение №234/23.06.2021 г. на ОбС – Исперих. 

Планът за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021 – 2027 г. 

включва: 

 Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие; 

 Цели и приоритети на Плана за интегрирано развитие /ПИРО/ на Община Исперих 

за периода 2021 – 2027 г. 

 Програма за развитие на туризма 

 Комуникационна стратегия. Партньори и заинтересовани страни 

 Определяне на зони за прилагане на интегриран подход и на възможностите за 

сътрудничество с други общини  

 Програма за реализация на ПИРО, с която се конкретизират проектите за неговото 

изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите  

 Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия 

 Система за наблюдение и оценка на ПИРО 
Съгласно предвижданията на Закона за туризма и Методическите указания за разработване на 

ПИРО,  в Плана за интегрирано развитие на община Исперих е включен самостоятелен раздел, който 

съдържа мерки и проекти, които подкрепят развитието на туристически дейности в общината, в 
съответствие с местните специфики. 

ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с 

икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на 

юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. 

В тази връзка преди стартиране изготвянето на Плана беше проучено общественото 

мнение за бъдещото развитие на общината чрез публикуваната на сайта на общината анкета.  

Проведоха се и две срещи с предварително сформирани фокус групи за идентифициране 

на силните и слабите страни на общината, както и  генерирането на идеи за конкретни проекти и  

предложения от значение за местната общност.  

Със заповед на кмета на общината в периода 08.07.2021 – 21.07.2021 г. се проведе 

обществено обсъждане на проекта за ПИРО, след което и съгласуване с РИОСВ за 

необходимостта от извършване на ЕО по реда на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми.  

Съгласно  чл.24 от Закона за регионалното развитие Общинският съвет обсъжда и приема 

по предложение на кмета на общината изготвения План за интегрирано развитие на община 

Исперих. 

Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината 

пред съответния Областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от 

съответния общински съвет 

 

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното     
  

РЕШЕНИЕ 

 

            На основание: чл. 23 и чл. 24 от Закона за регионалното развитие, чл.19, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР)  и във връзка с чл.21, ал.1, 

т.12 от ЗМСМА  
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

        1. Приема изготвения План за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021-

2027 г. 

        2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на  Областния 

управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за развитие на област Разград 

в седемдневен срок от приемането му. 

           

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред 

Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

Вносител, 

Инж. Белгин Шукри 

Кмет на Община Исперих 

 

 

Изготвил: 

Галина Иванова 

Началник-отдел „Проекти“ 

                  
 


