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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В изпълнение на Закона за регионалното развитие Община Братя Даскалови разработи План за 

интегрирано развитие на община Братя Даскалови за период 2021 - 2027 година. Съгласно чл. 13, ал. 

4 от Закона за регионалното развитие Планът за интегрирано развитие на община се приема от 

общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Планът за интегрирано развитие на община Братя Даскалови за период 2021 - 2027 година е 

изготвен съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) за периода 2021 - 2027 година, издадени на основание чл. 17, ал. 9 от 

Закона за регионалното развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ., бр. 21 от 13 март 2021 г. 

ПИРО е документ, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано 

развитие на територията на общината и връзките и с други общини, който се разработва в 

съответствие с Интегрираната теориториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югоизточния регион 

за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Братя Даскалови (ПИРО) 

2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на 

общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата 

територия на общината. Определени са 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. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно 

действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до 

края на 2027 година. 

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Братя Даскалови е да предложи 

обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на 

местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Братя Даскалови е 

оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително 



съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен централен район 

от ниво 2 и действащите устройствени планове. 

По същество планът се разработва и прилага в общия контекст на актуалната законодателна и 

стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, като изявява местната 

специфика и предлага аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, 

културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината. 

Тези решения очертават общата рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и 

интегрирано развитие на местно ниво. 

Системата от документи за стратегическото планиране на регионалното и пространственото 

развитие обхваща: 

• Актуализирана национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 

2025 г.; 

• Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 - 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион; 

• План за интегрирано развитие на община (ПИРО). 

Документът е разработен съгласно следната структура: 

1. Въведение; 

2. Община Братя Даскалови – социално-икономически анализ 

3. Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г 

4. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни 

и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината (ПИРО) при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на 

информация и публичност 

5. Определяне на приоритетни зони за въздействие; 

6.  Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните 

промени и за намаляване на риска от бедствия 

7. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО. 

8. Заключение 

 

Приложеният методически подход и следваните принципи при разработването на плана са в 

пълно съответствие с нормативните изисквания, целите и приоритетите на социално- 

икономическото и пространственото развитие на общината, като интегрална част от ЮЦР. 

 

Планът е съобразен със специфичните изисквания за прилагане на нормативните документи, 

регламентиращи дейностите на местното самоуправление, териториалното устройство и опазването 

на околната среда. От методологическа гледна точка разработването на плана се основава на 

„стратегическия подход“, „интегрирания подход“, „териториалния подход“, както и на 

„ориентирания към резултатите подход“. В рамките на разработването на ПИРО са приложени 

доказани теоретични постановки и методологически подходи за стратегическо планиране на 

устойчивото общинско развитие. 

Съдържателно планът обединява следните основни части: анализ, оценка, стратегическа и 

финансово-индикативна част и набор от инструменти за реализация, наблюдение и актуализация на 

ПИРО. Частите са логически обвързани помежду си. като всяка част е хронологично и смислово 

продължение на предходната част. 



Анализът на силните и слаби страни, възможностите и предизвикателствата (SWOT анализ) e 

обективно следствие от социално-икономическия анализ и представя изводите от проучването на 

състоянието и потенциала на общината, като акцентира на силните, слабите страни, възможностите 

и заплахите за развитие. SWOT анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се 

идентифицират силните и слабите страни на община Братя Даскалови, оценка на външните фактори 

на обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и потенциални заплахи за 

развитието на общината. 

Стратегията на ПИРО на община Братя Даскалови за периода 2021 - 2027 г. се състои от 

следните части: 

Визия за развитие на общината, която формулира стратегията в кратко послание, включващо 

стремежа на общинската администрация и заинтересованите страни за постигане на желано бъдещо 

състояние в рамките на програмирания период. 

Стратегически цели, които обосновават конкретните елементи на визията по основни области за 

развитие на общината; 

Приоритети за развитие, които разгръщат начините за изпълнение на стратегическите цели върху 

територията на общината, като предлагат варианти за интегрираното функциониране на общината; 

Главната цел на ПИРО е да бъде постигнато интегрирано устойчиво развитие в община Братя 

Даскалови, като се насърчи икономическата активност, да се подкрепи процеса на зелен преход и 

едновременно с това да се стимулира икономическия растеж, като тези мерки да доведат до 

повишен стандарт и качество на живот за жителите на общината, грижа за околната среда, 

свързаност, благоустрояване на населените места и подобряване на образователните услуги и 

внедряване на иновации. 

 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема и одобрява План за интегрирано развитие 

на община Братя Даскалови за периода 2021 - 2027 година. 
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