
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Завет уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен 

 

ПРОЕКТ  
НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  

ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. (ПИРО)  
 

   Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на заинтересованите 
лица да направят своите предложения и становища по ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА 
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 
(ПИРО) на ел.адрес: www.zavet@zavet-bg.com или в Центъра за информация и  
обслужване на гражданите на община Завет на ул.“Лудогорие“ №19, в срок от 30 
(тридесет) дни от датата на публикуване на настоящото съобщение. 

 ПРОЕКТЪТ  НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. (ПИРО) е достъпен на интернет страницата на 
община Завет, секция „Проекти на документи“. 

 

МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. (ПИРО) 

Една от важните и неотложни задачи за общинските администрации през 2020 г. 
e своевременното стартиране на процеса по изготвяне на Плановете за интегрирано 
развитие на общините за периода 2021-2027 г. (ПИРО).   

І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Плана за 
интегрирано развитие на Община Завет: 

              
            Правно основание: 
 чл.13 от ЗРР  

               чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА; 
               чл. 26 и чл.28 от ЗНА; 
               чл. 76-79 от АПК 

  

Изготвянето на ПИРО се извършва в съответствие с изискванията на чл.13 от 
Закона за регионалното развитие (ЗРР) обнародван ДВ бр.21/31.03.2020 г. и 
Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. 



от 25 март 2020 г. Условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, 
актуализиране и изпълнение са определени с Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР).  

 Планът за интегрирано развитие на Община Завет е средносрочен стратегически 
планов документ, който определя политическата, икономическата, пространствената и 
тематична рамка на развитието на Общината в годините на новия програмен период 
2021-2027. 

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. 

           II. Цели,  които се поставят: 

 1. Община Завет - община с интензивно селскостопанско производство и лека 
промишленост, съхранено природно, културно и историческо наследство и европейски 
стандарт на живот на населението. 

 2.  Ускоряване на растежа на местната икономиката  

 Основен фокус на политиката за развитие на Община Завет  следва да бъде 
засилването на конкурентоспособността на регионално  и национално равнище, за да се 
поддържа силен икономически растеж и нарастване на благосъстоянието. Ключовите 
действия в този контекст са подкрепа за нови инвестиции с повишена ефективност, 
установяване на иновационен подход във всички сектори на икономиката, подобряване 
на инвестиционната среда и привличане на стратегически инвеститори, адаптиране на 
националната и регионална политика към нуждите и специфичните регионални условия 
за МСП и създаването на мрежи и инфраструктури, базирани на интелигентни 
технологии.  

 Ускоряването и поддържането на устойчив растеж в Общината е свързано със 
създаването на нови работни места в секторите и производствата с добавена стойност, 
иновации и технологии, без да се подценява потенциала на селското стопанство,  за 
модернизация, с поддържането на ефективен регионален и местен пазар на труда.  

 3. Запазване и развитие на човешкия капитал 

 Залагането на формулирания приоритет в областта на развитието на човешкия 
ресурс се обосновава с необходимостта от решаване на констатираните, продължително 
проявяващи се проблеми в демографското и социалното развитие, които поставят 
Община Завет в неблагоприятна позиция в сравнение с останалите общини и района в 
страната.  

 Освен преодоляване на отбелязаните негативни процеси и характеристики на 
демографския потенциал, Общината следва да отговори на предизвикателствата на 
новото развитие, което изисква изпълнението на амбициозни задачи за подобряване на 
качествата на човешкия капитал, за да може Общината да се развива успешно в 
условията на силна регионална конкуренция в национален и международен план и да 
запази своите човешки ресурси с необходимия здравен и социален статус.  

 4. Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на неравенствата 



 Постигането на териториално устойчив растеж в района и намаляване на 
различията между районите в страната до голяма степен е свързано със степента на 
развитие на комуникационната инфраструктура. Транспортната и дигитална 
инфраструктура са факторите, които спомагат за отключване на специфичните 
потенциали на районите и увеличаване на конкурентните им предимства. Те ще 
подсилят свързаността между градските и селските райони, ще подпомогнат 
интегрираното и устойчиво развитие на териториите, ще укрепят полицентричната 
мрежа от селища в района и ще създадат предпоставки за по-ефективно 
вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество. 

 Дефинираните приоритети и стратегически цели се оценяват като изключително 
важни за развитието на района. Те ще бъдат изпълнени чрез взаимосвързани и 
интегрирани приоритети, които впоследствие ще бъдат обективизирани чрез мерки и 
дейности. 

  

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Плана за 
интегрирано развитие на Община Завет: 

За ефективното и ефикасното изпълнение на плана за интегрирано развитие на 
общината, е изготвена програма за неговата реализация, в която са посочени 
източниците на финансиране и е съобразена с размера на осигуреното финансиране в 
тригодишната бюджета прогноза, когато е предвидено такова, може да се актуализира 
при необходимост с решение на общинския съвет по предложение на Кмета на 
общината.  

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и 
актуализиране на плана за интегрирано развитие на община се осъществява чрез 
бюджета на общината и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други 
финансови източници, като кметовете на общини ежегодно планират необходимите за 
целта финансови ресурси.  

IV. Очаквани резултати от приеманите на ПИРО: 

Планът за интегрирано развитие на Община Завет е разработен в съответствие с 
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за 
периода 2021-2027 г. и отчита предвижданията на местно и регионално ниво на 
стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, 
науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, 
широколентовите комуникации, туризма и околната среда.  

Планът за интегрирано развитие на Община Завет е изготвен на основата на 
обстоен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 
потенциалите за развитие на Общината, изявените тенденции, изведените и  обсъдени 
със заинтересованите страни приоритети за развитие. Проследени са промените в 
икономическото и социално развитие на Общината и факторите, оказващи влияние 
върху състоянието и качеството на живот.  

С приемането  на Плана  за интегрирано развитие на Община Завет  и неговото 
реализиране се очаква увеличаване на конкурентните предимства на Общината и 
догонване или изравняване на средните показатели  както за региона, така и тези на 



национално ниво, преодоляване на различията в социалната, икономическа и 
техническата инфраструктура, преодоляване на негативните тенденции в 
демографското развитие. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 
България:  

Настоящия проект  за План за интегрирано развитие на Община Завет не 
противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания 
подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от 
синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на 
правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид 
обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на 
нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от 
Общински съвет – Завет - орган на местно самоуправление, то той е съобразен с 
разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”. 

На основание чл. 20, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие, проектът  за План за интегрирано развитие на Община Завет е 
публикуван  на интернет страницата на Община Завет и на портала за обществени 
консултации на Министерския съвет 11.09.2020 година.  

 

 


