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ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 
ПЕРИОДА 2021-2017г. 

 
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Един от най-важните приоритети в дейността на Община Пещера за настоящата 
година е разработването и приемането на План за интегрирано развитие на община Пещера 
за периода 2021-2027г.  

Със стратегическия документ се определят средносрочните цели и приоритети за 
устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с 
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район. С Плана се 
осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни 
политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на 
икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. 

Съгласно разпоредбите на чл.20, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие, планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и 
съгласува с широк кръг заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на 
общината, като получените становища и коментари се отразяват по преценка на общинския 
съвет.  

Общинска администрация-Пещера предлага на вниманието на заинтересованите 
органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и на представителите 
на юридическите лица и физическите лица проект на План за интегрирано развитие на 
община Пещера за периода 2021-2027г. 

Проектът на План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-
2027г.,  съдържа: 

1. Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 
потенциалите за развитие на съответната община; 

2. Цели и приоритети за развитие на общината за определен период; 
3. 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; 

4. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 



5. Партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката 
и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на 
информация и публичност; 

6. Индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети 
и оптимален график на изпълнение; 

7. Обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, 
конкретизирана по години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за 
общината проектни идеи; 

8. Програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината; 
9. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението 

на плана. 
10. Предварителна оценка. 

В съответствие с изпълняваната Пътна карта за нов подход в политиката за 
регионално развитие, в настоящия документ 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. Проектът на План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-
2027г. е разработен  в съответствие с Методически указания, издадени  на основание на чл. 
17, т. 9 и т.10 от Закона за регионално развитие (ЗРР), които 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).  

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 30–дневен 
срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на проекта на План за 
интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027г. на електронна поща: 
mayor@peshtera.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно 
обслужване, ул.„Дойранска епопея” № 17, Община Пещера. 

За Ваше улеснение прилагаме Анкетна карта, която може да попълните и изпратите 
по посочените начини. 

Приложение:  
1. Проект на План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-

2027г.; 
2. Анкетна карта. 

 

С уважение, 
 
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ  
Кмет на Община Пещера 
 
 
 
Изготвил: 
Галина Стоянова, Секретар на Община Пещера 


