
Местното икономическо развитие в новия програмен 
период 2021 - 2027: Координация на Плана за интегрирано 

развитие на общината и Интегрираната териториална 
стратегия за развитие на Южен Централен Регион

конференция:
ПАРТНЬОРСТВО ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИE

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140, с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 
ДЕМОКРАЦИЯ“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

ОБЩИНА

МАДЖАРОВО

АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

РАЗВИТИЕ



Правна рамка

• Национална концепция за пространствено развитие 2013 – 2025;

• Национални секторни стратегии;

• Закон за регионалното развитие (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.) и Правилник за прилагане на
ЗРР;

• Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община
за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството

• Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите NUTS-2
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Нов програмен период 2021 - 2027
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Акцентът на новия програмен период - планирането и изпълнението на интегрираните подходи за
териториално и градско развитие и местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и
приоритети за регионално и местно развитие. Интегрираният подход за развитие е тясната връзка и
координация на различните публични политики на база на местните специфики.

Програмата за Развитие на Регионите за програмен период 2021-2027:
Осигуряване на по-добро развитие на икономически потенциали, мобилност и привлекателна среда за
живот с възможности за достъп до адекватно жилищно настаняване, качествени и достъпни здравни,
образователни и социални услуги, забавления, спорт, работа и отдих, за да се повиши стандартът на живот
и да се помогне на справяне с проблема, свързан с демографските дисбаланси, както и със сериозните
последствия от кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19.
Програмата е ориентирана към постигането на цел на политиката (ЦП) 5 „Европа по-близо до гражданите“
и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).



Програмата за Развитие на Регионите
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Програмата за Развитие на Регионите
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Рамка и планиран механизъм за изпълнение на приоритета за устойчиво градско развитие на ПРР за
новия програмен период 2021-2027 г. - подкрепя интегрираното териториално развитие с цел по-
ефективно справяне с икономическите, екологичните, климатичните, демографските и социалните
предизвикателства, засягащи градските райони, включително функционалните градски зони и
насърчаването на връзките между градските и селските райони.

В рамките на подкрепата на ЕФРР по цел на политиката „Европа по-близо до гражданите“ е формулирана

специфична цел, насочена към насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично

развитие, културното наследство и сигурността в градските райони.



Програмата за Развитие на Регионите
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През новия програмен период в рамките на ПРР се предвижда прилагането на два инструмента:

• ИТИ в районите за планиране от ниво 2;

• Друг териториален инструмент по ЦП 5 – интегрирана приоритетна ос за територията на предварително
определени градски общини.

Териториален обхват на средствата за градско развитие: програмата концентрира ресурсите си в по-малко

на брой обекти, запазва принципа „интегрираност”. Обособен е отделен приоритет за целенасочено

подпомагане на София като център от 1-во йерархично ниво, големите градове-центрове от 2-ро

йерархично ниво с национално значение за територията на районите - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара

Загора и Плевен, както и градските центрове от 3-то йерархично ниво Видин, Велико Търново и Благоевград

с оглед на тяхното стратегическо местоположение в националната територия и съхранен потенциал за

изкачване до 2-ро йерархично ниво.



Интегрирано териториално развитие:
Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2 ще играят ролята на ИТС.
Регионалните съвети за развитие (РСР) ще функционират като териториални органи, отговорни за
прилагането на стратегиите и за предварителния подбор на проекти и мерки, които да бъдат финансирани.
В рамките на интегрирания териториален подход на регионално ниво (6-те региона от NUTS 2) ще се
подкрепят концепции за ИТИ, финансирани от различни източници.

Програмата за развитие на регионите
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Основни приоритетни оси на ПРР:

 Интегрирано градско развитие;

 Интегрирано териториално развитие.



Типове проекти:
1. ПРОЕКТИ ТИП 1 с обхват територията на една градска община:
1.1. Самостоятелен проект на един потенциален бенефициент (градска община или заинтересована
страна);
1.2. Партньорство между различни потенциални бенефициенти (градската община със заинтересована/и
страна/и или между заинтересовани страни).
2. ПРОЕКТИ ТИП 2 с обхват територията на един градски клъстер: Партньорство на различни потенциални
бенефициенти от територията на градските общини, включени в клъстера (градски общини и/или
заинтересовани страни).
3. ПРОЕКТИ ТИП 3 с обхват територията на цялата страна: Партньорство между потенциални бенефициенти
по Приоритет 1 (градски общини или заинтересовани страни) и потенциални бенефициенти по Приоритет 2
(градски общини или заинтересовани страни) за изпълнението на концепции за ИТИ.

Програмата за развитие на регионите
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 Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност:
• техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество;
• инфраструктура (включително сгради) за развитие на бизнес и индустриални паркове.
 Енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради:
• всички видове мерки за енергийна ефективност в сградите, включително: Изпълнение на мерки за

енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за
енергийна ефективност на сградите; Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са
предписани като задължителни в техническото обследване на сградите; СМР по сградите, които
обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори,
асансьори и др.; Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за
енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на
обновяването; Обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания на съществуващи
сгради; Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради.

Индикативни мерки за подкрепа
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 Устойчива градска мобилност:
- Разработване на планове за управление на движението;
- Подобряване на достъпността на спирките на обществения градски транспорт и довеждащата до тях

инфраструктура (подлези и надлези);
- Обновяване на транспортната инфраструктура
- Осигуряване на системи за защита от шума и др.
 Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност.
 Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;
 Образователна инфраструктура;
 Общинско жилищно настаняване;
 Здравна и социална инфраструктура;
 Култура и спорт;
 Туризъм.

Индикативни мерки за подкрепа
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11

Градове – центрове за растеж



Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 - основание за
изготвяне.

ИТСР на ЮЦР определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано
регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране в съответствие с
предвижданията на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и другите секторни
и хоризонтални политики, както и връзките му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в
съседните държави в макрорегиона.

Интегрирани териториални 
стратегии за развитие
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Приетата визия, която определя рамката за реализация на ИТСР на ЮЦР за планиране, е следната:
ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН - привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-добри условия за
комуникация и съхранено природно и културно наследство.

Основната цел на ИТСР е създаването на условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на
регионите за планиране от ниво 2 чрез:
1. осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост за насърчаване на

инвестициите, конкурентоспособността и иновациите;
2. осигуряване на териториална основа за устойчиво регионално и пространствено развитие и за

прилагане на интегрирани териториални инвестиции.

Интегрирана териториална 
стратегия за развитие на ЮЦР
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Приоритет 1: Засилване на конкурентните позиции на Южен централен регион чрез инвестиции във факторите на
растежа;

• Специфична цел 1.1 Подкрепа на регионалната икономика за иновативност и технологично развитие и
повишаване на добавената стойност;

• Специфична цел 1.2 Подобряване на цифровизацията на икономиката на ЮЦРП;
• Специфична цел 1.3 Добро образование, професионално развитие и нови знания;
• Специфична цел 1.4 Подобряване на бизнес средата и стимулиране на предприемачеството;
• Специфична цел 1.5 Развитие на конкурентни сектори, базиране на местните ресурси.

Приоритет 2: Подобряване на социалната и екологична среда – насочен е към повишаване качеството на живот като се
подобрят и се получават висококачествени социални, здравни, културни и други обществени услуги, чрез инвестиции
както във физическите параметри на заведенията, където се предлагат тези услуги (сгради, оборудване и т.н.), така и с
подобряване на „меката“ инфраструктура, свързана с количеството и качеството на предлаганите услуги в тези заведения.

• Специфична цел 2.1 Подобряване на достъпа до качествени здравни, социални, културни услуги и спорт;

• Специфична цел 2.2 Подобряване на екологична инфраструктура;

• Специфична цел 2.3 Ориентиране към по-зелена, нисковъглеродна икономика.

Приоритети на ИТСР на ЮЦР

14



Приоритет 3: По балансирано териториално развитие и намаляване на неравенствата

• Специфична цел 3.1. Подобряване на транспортната и цифрова свързаност и достъпност;

• Специфична цел 3.2 Подкрепа за балансирано пространствено развитие;

• Специфична цел 3.3 Развитие и териториално сътрудничество.

Приоритети на ИТСР на ЮЦР
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Период на действие и етапи на изпълнение на ИТСР:

ИТСР се изготвя за периода 2021-2027 г. и се изпълнява през целия период

Териториален обхват на ИТСР - шест региона за планиране у нас, които не са административно-

териториални единици, имат за цел да подпомогнат „планирането, програмирането, управлението,

ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие" (чл. 4, ал. 1 на ЗРР).

Изменение на границите на регионите е извършено по повод членството на страната в Европейския съюз

през 2007 г.

В обхвата на ЮЦР за планиране от ниво 2 попадат областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и

Хасково.



• Предмет на ИТСР на Южен централен регион не са конкретни планове, проекти, програми или
инвестиционни предложения, а общата идейна рамка на визията за развитие на региона. Част от
формулираните със специфичните цели дейности за постигане на стратегическите цели са свързани с
изграждане на бизнес мрежи, стимулиране развитието на различни форми на туризъм, подобряване на
качеството на живот и на свързаността на района в национален и международен план, подобряване на
достъпа до образователни, здравни, социални, културни услуги и спорт и др., поради което няма
вероятност от пряко или косвено отрицателно въздействие върху ключовите елементи на защитените
зони, включително върху структурата, числеността и плътността на популациите на опазваните в
защитените зони видове, вкл. птици;

• ИТСР на Южен централен регион отчита предвижданията на регионално ниво на секторните стратегии в
областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги,
транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда и ще
допринесе за тяхното постигане чрез изпълнение на заложените цели, като не се очаква това да доведе
до значителни отрицателни въздействия върху територии от мрежата Натура 2000.

Приоритети на ИТСР на ЮЦР
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Ниво регион 2

Ниво община

Интегрирани териториални стратегии на 
развитие на регионите за планиране ниво 2

План за интегрирано развитие на община

Интегрирани териториални стратегии – приложение в България:

Интегрирани териториални стратегии



Прилагането на ПИРО - важно и необходимо условие за успешното и добро управление на общинско
ниво, практиката в България:

Планът за интегрирано развитие на общината като част от системата от стратегически документи интегрира
регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите на
потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването
на инвестиционни програми. При изпълнение на ПИРО се използват финансови инструменти, включително
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

ПИРО 2021-2027
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ПИРО не само определят посоката за развитие на територията на конкретната градска община, но и
дефинират взаимовръзките на ниво градска агломерация чрез включване в тях на анализ и стратегия за
взаимодействие със съседни населени места или общини. В тази връзка зоните за въздействие, които се
обособяват в рамките на ПИРО могат да бъдат както градски зони (в рамките на строителните граници на
града), така и зони със за въздействие със специфични характеристики (на територията на цялата община),
включително зони за коопериране със съдени общини.



Съдържание на ПИРО:

1. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Хасково;

2. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво;

3. Връзка на общината със съседните територии, които могат да влияят върху развитието й;

4. SWOT анализ;

5. Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.;

6. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при
спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;

7. Определяне на приоритетни зони за въздействие;

8. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие;

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

10. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;

11. Индикативна финансова таблица;

12. Приложения.

ПИРО 2021-2027
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Процес на подготовка, разработване и 
прилагане на ПИРО
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Очаквани резултати:

1. Изработен встъпителен доклад. 

2. Проведена встъпителна среща.

3. Събрани данни за приоритетните нужди и проблеми и техните причини. 

4. Обобщена информация за налични ресурси.

5. Целеви и проблемен анализ на ситуацията, както и резюме на анализа.

4. Описани и пространствено дефинирани територии в неудовлетворително състояние и/или с нереализиран потенциал.

5. Класификация на териториите според спешност и приоритетност за намеса.

6. SWOT анализ на отделните територии.

7. Разработена цялостна стратегия на ПИРО, която ще отчита принципите заложени в плановите и стратегически документи от всички нива 
с отношение към социално-икономическото и териториално развитие на община Хасково;

8. Предложение за формулировка на обща/и цел(и) на ПИРО;

9. Формулирани специфични цели за различните зони за въздействие, идентифицирани в рамките на ПИРО;

ПИРО 2021-2027
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10. Развита съвкупност от приоритетни направления, мерки и дейности;

11. Формулирани очакваните резултати от прилагането на плана.

12. Систематизиран списък на заинтересованите страни;

13. Публикувани покани и съобщения за информационната среща;

14. Списъци на тематичните / експертни групи и описание на техните роли и функции.

15. Карта посочваща зоните със значителни проблеми и нуждаещи се от спешна реконструкция, според трите основни вида зони;

16. Карта посочваща зоните с висок, но нереализиран потенциал за разпространение на положителния ефект от интервенции в тях, за 
всеки един от трите вида зони;

17. Описание на характеристиките на всяка една от идентифицираните зони;

18. Матрица, в която се сравняват характеристиките на идентифицираните зони и техния потенциал;

19. Карта посочваща избраните за интервенция зони;

20. Текстови материал с обосновка за избора на зоните.

ПИРО 2021-2027
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21. Изработени програми за реализация за отделните зони за въздействие;

22. Изготвени индикативни списъци с проекти;

23. Изготвени оперативни планове за изпълнение, окомплектовани с бюджети на ниво проект

24. Изготвени план-графици за реализация на проектите в границите на зоната за въздействие.

25. Изработен бюджет на ПИРО, съответстващ на Методическите насоки и националното законодателство.

26. Изработени мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на
риска от бедствия, съответстващ на Методическите насоки и националното законодателство.

27. Разработен план за наблюдение и оценка на ПИРО на община Хасково.

28. Разработен план за управление на риска;

29. Разработена система от индикатори, която да дава възможност за своевременно и обективно проследяване и оценяване на ефекта от
прилагането на плана – като част от плана както и в изискуемия табличен вид съгласно Техническата спецификация на Възложителя;

30. Идентифицирани на базови, референтни и желателни стойности за индикатори и подреждането им в база данни.

31. Проведено обществено обсъждане

32. Изготвен ПИРО Хасково 2021 -2027 г.

ПИРО 2021-2027
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 Принцип на интегрирания подход - водещ при разработването на ПИРО и може да се приложи
съвместно със съседни общини, държавата и други партньори, като се отчитат местните специфики и
потенциали за развитие и се съсредоточават върху решаването на конкретни проблеми.

 Визия - Определянето на визията предоставя информация за специфичния потенциал на общината и
отразява насоките и перспективите за бъдещото икономическо развитие; отчита и възможностите за
преодоляване на различията междуградските и селските територии.

 Зони за прилагане на интегрирания подход трябва да бъдат подбрани така, че да повлияят в най-голяма
степен на социално-икономическото развитие на общината.

Прилагане на интегриран подход
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Новостите в сравнение 
с периода 2014 - 2020
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Единен стратегически 
документ за цялата 

територия на общината

Изискване за интегриран 
подход за развитие не 

само на ниво град 

Определяне на зони за 
въздействие, но възможни 

инвестиции на цялата 
територия на общината 

Съобразяване със 
спецификите и потенциала 

на територията, а не на 
административните й 

граници

Акцент върху принципа на 
партньорство и подхода 

отдолу - нагоре



Пресечни точки - предвижданията на Интегрираната териториална стратегия за развитие на
Южен Централен регион, целите и приоритетите на Общинската администрация-Хасково и мнението на
заинтересованите органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и
представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

ПИРО – След избор на изпълнител на ПИРО, кметът на община Хасково организира изработването,
съгласуването и актуализирането на Плана за интегрирано развитие на общината. Със заповед на кмета на
Община Хасково беше сформирана работна група за администриране на процеса по изработването и
съгласуването на План за интегрирано развитие на Община Хасково за периода 2021- 2027 година.

Проведохме първо заседание на Работната група, на което:

• се запознахме с нормативните документи;

• приехме план за работа;

• определихме кръга на заинтересовани страни. Създадохме раздел на интернет страницата на Община
Хасково за осигуряване на публичност и прозрачност и поддържане на интереса и мотивацията на
гражданите и заинтересованите страни в процеса на подготовка на ПИРО.

ПИРО на община Хасково
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За идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения, и определяне на целите и
приоритетите на плана, както и мерките за реализация, в процеса на подготовка на Плана за интегрирано
развитие, общината търси и привлича мнението на гражданското общество и стимулира подхода „отдолу-
нагоре“.

В условията на COVID-19 и извънредна епидемична обстановка провеждането на фокус групи и работни
срещи носи риск за здравето на участниците в процеса и ще се организират онлайн събития.

Основен метод – метод на анкетиране - генерирахме въпроси, които са публикувани на интернет-
страницата на общината, в социалните мрежи и разпространени чрез други информационни канали.

За гражданите, които не използват интернет – анкетата се разпространява в пеатен вариант.

Следваща стъпка - изготвияне на:

• обобщен доклад за резултатите;

• списък на анкетираните лица, които желаят да се включат в следващите етапи на подготовката на плана и
да вземат участие в общественото обсъждане.

Подход „отдолу-нагоре“ 
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Провеждане на работна среща с кметовете на кметства и кметските наместници.

След обсъждане по места писмени предложения за включване на мерки и дейности в Плана за
интегрирано развитие на Община Хасково.

Предложенията от населените места заемат съществено място за предвиждане на мерки и дейности в
плана и определяне на приоритетите и зоните за въздействие на ниво „община“, в зависимост от
местните специфики.

Населените места в Общината
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Стъпки:

- Активизиране на компаниите в Общината.

- Провеждане на срещи с представители на бизнеса.

- Разработване на анкетна карта за бизнеса за проучване на:

• състоянието на инфраструктурата и транспортните връзки;

• кадровата обезпеченост на бизнеса и необходимостта от кадрово осигуряване за следващите 5
години включително за възможностите, предоставяни по програми на бюрото по труда;

• за достъпа до информация за свободните терени – общинска собственост и електронните услуги,
които предоставя общината;

• за приоритетните тематични области за развитие, залегнали в проекта на Иновационната стратегия
за интелигентна специализация;

• за намерения на бизнеса за разширяване на производствените мощности;

• становище за изграждане на индустриални паркове със съседните общини.

Бизнеса в Общината
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Провеждане на работни срещи с цел обсъждане на идеи за интегрирано развитие, идентифициране на
други участници в процеса – държавата, по-малки общини, бизнес-партньори; повишаване на проектната
готовност на общините и формиране на идеи за концепции за интегрирани териториални инвестиции.

Междуобщинско сътрудничество
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В Общите указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрирано териториално развитие на
регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове са посочени конкретни примери
за интегрирани териториални инвестиции, в които биха могли да се включат заедно общините, което е
предмет на обсъждане в бъдещи срещи.



Община Хасково се причислява към областните центрове от ниво 3, съгласно НКПР, и в интерес на
ефективното и ефикасно планиране, при определянето на стратегическите цели, приоритети и мерки е
възприет и приложен подход на планиране, който отделя градското планиране и общинското планиране,
като същевременно е гарантиран необходимият интегритет, за да се подсигури баланса, който е
необходим за цялостното развитие на общината.
В съответствие с визията на Общината се извеждат стратегически цели, насочени към местното
икономическо развитие, свързани с повишаване на инвестиционната активност и развитие на
конкурентноспособна бизнес среда чрез:
• развитие на местните потенциали и привличане на инвестиции;
• създаване на нови и обновяване на производствени зони;
• подкрепа на развитието на традиционни стопански дейности.
• развитие на уменията на хората и адаптация към нова конкурентна среда.
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Цел



Модел 1. Индустриални и логистични центрове

• Съвременни индустриални зони и ВиК;
Ефективни МСП; Професионални училища и
дуално образование; Обучения за възрастни

Модел 2: Икономика на знанието

• Съвременни индустриални зони и ВиК;
Инфраструктури за научноизследователска и
развойна дейност и иновации; Интернет връзка

Модел 3. Интегрирани туристически продукти

• Интегрирани туристически продукти;
Професионални училища и дуално образование;
Обучения за възрастни; Културно наследство

Модел 4. Здравеопазване

• Качествени обществени услуги, Обновяване на
здравна инфраструктура, Подготовка на кадри за
здравеопазването

Модел 5. Територии за отдих и рекреация

• Интегрирани туристически продукти; Качествени
зелени обществени пространства и коридори;
Транспортна инфраструктура

Модел 6. Територии в тежка демографска криза

• Съвременни индустриални зони и ВиК;
Качествени обществени услуги; Активиране на
икономически неактивни; Обновяване на
обществени сгради; Транспортна инфраструктура

Примери за интегрирани проекти
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Модел 7. Сектори „Социални Услуги“

• Социални и интегрирани социално-здравни
услуги за деца, хора с увреждания, възрастни хора
и хора в невъзможност за самообслужване

Модел 8. Сектор „Социално включване“

• Комплексна услуга за активно приобщаване с цел
подобряване на пригодността за заетост на
уязвими групи;

Модел 9. Сектори „Заетост“ и „Образование“ за
младежи от уязвими групи:

• Комплексен подход за подобряване на
пригодността за заетост на младежи от уязвими
групи.

Модел 10. Oсигуряване на по-добър достъп до
заетост, включително за хора с увреждания:

• Осигуряване на по-добър достъп до заетост в
сферата на ИКТ, включително за хора с
увреждания. Адаптиран модел от Хърватия.

Модел 11. Сектор „Заетост“ за хора с увреждания

• Изграждане на център за професионално
ориентиране и подкрепа за заетост. Адаптиран
модел от Белгия

Примери за интегрирани проекти
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Интегрирани 
териториални 
стартегии за 

развитие

ПИРО 

2021 - 2027

Общи 
потребности 
и потенциал 
за развитие
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Интегрирани териториални инвестиции

ИТИ идеи:
• предварителен етап, последван от подписването
на Споразумението за партньорство ИТИ и
• формален етап, на разработване на концепция за
ИТИ и кандидатстване за одобрение.

Кой?
Идеята за концепция за ИТИ би могла да бъде
инициирана от: • общинските власти на териториите,
обхванати от Концепцията за ИТИ - активна роля •
областни администрации • бизнес, гражданско
общество (НПО, организации на работодатели,
синдикати и т.н.), академичната общност, др.
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Етапи на прилагане на ИТИ

• Идеи за ИТИ 
концепции;

• ИТИ партньорство;

• Индивидуални 
проекти.

Подготвителна 
фаза

• Изпълнение на 
отделните проекти;

• Координация, 
мониторинг, 
оценка.

Изпълнение
• Устойчивост на 

резултатите от ИТИ.

Устойчивост



ПИРО - предложения за изпълнение на проекти:
• За изграждане на индустриални зони/паркове;
• За развитие на туризма;
• За подобряване на транспортната инфраструктура; 
• За развитие и подобряване на В и К и др. ….

Примери:
Съответствие с работния проект на ИТСР за ЮЦР – идентифицирани приоритетни обекти; 
Изграждане и развитие на нови индустриални зони;
Изграждане на инфраструктура на бизнес зона; 
Разработване на туристически маршрути в общината;
Подобряване на транспортната свързаност. 
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Съответствие на ПИРО с ИТСР за ЮЦР



1. Необходимо е повишаване на взаимодействието между администрацията, гражданите, бизнеса и

техните организации при формулирането и изпълнението на публични политики за местно

икономическо развитие.

2. Диалогичността, обратната връзка и постоянната комуникация с всички заинтересовани страни са

в основата на ефективното партньорско управление с гражданите и бизнеса.
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Основни изводи



Дейност 
„Партньорство за 

местно 
икономическо 

развитиe” по проект 
„ФОРУМ ЗА 
ПРИЛОЖНА 

ДЕМОКРАЦИЯ“

Повишаване на 
взаимодействието между 

администрацията, 
гражданите, бизнеса и 

техните организации при 
формулирането и 

изпълнението на публични 
политики за местно 

икономическо развитие

Диалогичността, 
обратната връзка и 

постоянната комуникация 
с всички заинтересовани 
страни са в основата на 

ефективното партньорско 
управление с гражданите 

и бизнеса. 
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Значението на проекта
„ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“



Ваня Христова

Телефон за контакти: 088 8246991

E-mail: vanyahristova.hs@gmail.com

Благодаря за вниманието!

ОБЩИНА

МАДЖАРОВО

АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

РАЗВИТИЕ

mailto:vanyahristova.hs@gmail.com


Презентацията е част от изпълнение на проект на ИПИ "Върховенство на 
закона и икономически растеж" (№ BG05SFOP001-3.003-0049), 

финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна 
система" по процедура „Граждански контрол върху реформата в 

съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление” 
www.eufunds.bg

конференция:
ПАРТНЬОРСТВО ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИE

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140, с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 
ДЕМОКРАЦИЯ“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

ОБЩИНА

МАДЖАРОВО

АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

РАЗВИТИЕ

http://www.eufunds.bg/

