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ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г. (ПИРО) 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.76-79 от 

АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Павел баня в регламентирания 30 

дневен срок, считано от 02.04.2021 г. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, 

предложения за изменение, допълнение и възражения по проект на  ПЛАН ЗА 

ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 

г. (ПИРО), като такива могат да бъдат предоставени в деловодството на община Павел баня 

на адрес: гр. Павел баня, ул. Освобождение № 15, или на e-mail: piro_pbanya@abv.bg 

 

МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ПАВЕЛ БАНЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г. (ПИРО) 
 

 Една от важните и неотложни задачи на общинските администрации е своевременно 

стартиране на процеса по изготвяне на Плановете за интегрирано развитие на общините за 

периода 2021 -2027 г. (ПИРО). 
 I. Причини, които налагат приемането на План за интегрирано развитие на община 

Павел баня:  
Изготвянето на ПИРО се извършва съгласно чл. 13 от Закона за регионалното развитие и 

Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. 

Условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение 

са определени с Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.  

Планът за интегрирано развитие определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво 

развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална 

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

Разработва се за срок от 7 години.  

ПИРО 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. ПИРО като 

стратегически документи обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно 

ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към 

по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.  

II. Поставени цели:  
Планът за интегрирано развитие като част от системата от стратегически документи 

интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните 

проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, 

които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, 

включително съфинансирани от фондове 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.  
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Планът за интегрирано развитие се изработва за цялата територия на община Павел баня, 

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 

партньорство със съседни общини.  

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане:  
За административното прилагане на ПИРО не са необходими финансови средства.  

Финансирането на процеса по изработване, съгласуване на плана за интегриране развитие на 

община Павел баня, както и неговото актуализиране се осъществява чрез бюджета на община 

Павел баня и/или чрез средства от фондове на Европейския съюз,и други финансови източници, 

като ежегодно се планират за целта финансови ресурси.  

  

IV. Очаквани резултати:  
Разписаните ясни и конкретни цели с чиято реализация се очаква повишаване качеството 

на живот на жителите на община Павел баня, а именно: развитие на здравни и социални 

дейности и инфраструктурата им; подкрепа за развитие на културата и спорта; развитие и 

укрепване на селищната мрежа; подобряване на транспортната инфраструктура; опазване на 

околната среда и изграждане на екологосъобразна инфраструктура; привличане на инвестиции и 

насърчаване на предприемачеството; подкрепа за устойчиви качествени работни места и 

подобряване достъпа до заетост; устойчиво развитие на туризма, както и подобряване на достъпа 

до качествено образование.  

V. Анализ за съответствие с правото на Европейски съюз:  
Проектът на План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 2021 – 2027 

г. не противоречи на правото на Европейския съюз. Проектът на ПИРО е разработен в 

съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. за допринасяне в 

максимална степен към цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване 

на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на 

местните инициативи“.  

 
 


