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Основна цел на ПИРО

Определяне на общата рамка за развитие на Община град
Добрич в икономически, социален, пространствен и тематичен
аспект, с програмирани конкретни действия за устойчивото
развитие на местно ниво, със засилен фокус на планираните
интервенции и инвестиции чрез прилагането на интегриран
териториален подход.



Законодателна рамка

Планът за интегрирано развитие на Община Добрич за периода 2021-2017 г. е 
разработен и структуриран в съответствие с:

• разпоредбата на чл. 13 от Закона за регионалното развитие (изм. доп. ДВ бр. 21 
от 13.03.2020 година), 

• Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и 

• Методически указания на МРРБ за разработване и прилагане на ПИРО за периода 
2021-2027, утвърдени от Министъра на регионалното развитие (март 2020 г.).



Принципи и подходи за разработване на ПИРО

Интегриран подход:

Тясна координация на различните публични политики на базата на местните
специфики

Споделен ангажимент за постигане на общи резултати

Интеграция на политики, планове, програми и проекти, с цел намиране на 
полезни взаимодействия и постигане на балансирани резултати

Участие на всички заинтересовани страни



Участие на всички заинтересовани страни в процеса на 
интегрирано планиране

ПИРО = инвестиционни 
решения, свързани с 

жилищата, 
инфраструктурата, 
образованието и 

здравеопазването на 
даден район, транспорт, 
икономически растеж и 

социално и културно 
благосъстояние

Община

Бизнес

Граждани

НПО

Ролята на местните власти е да установи, в
съгласие със заинтересованите страни,
ефективна рамка, в която може да се
осъществи такова планиране, действайки
като катализатор за разработване и
преследване на съгласувана визия за
бъдещето

Много важна група от заинтересовани
страни е представена от гражданите и
техните неправителствени организации.
Ето защо при разработването на ПИРО е
ангажирано тяхното участие на различни
етапи от процеса.

Инвеститорите или потенциалните
инвеститори са също основна група
заинтересовани страни. В много примери от
ЕС частните инвеститори играят важна роля,
често само във фазата на ефективно
изпълнение, но понякога дори във фазата
на планиране.



Хоризонтална интеграция

Интеграция между секторни политики и проекти, за да се постигне съгласуваност и синергия.

Тя предполага координация и взаимодействие между всички участници в градското развитие.

Пример: Регенерация на квартал: подобряване на физическата среда с мерки, помагащи на местните
хора с работни места, на бизнеса с условия за дейности насърчаващи социалната и културната
сплотеност.

Транспортен 
проблем

Екологичен 
проблем

Социален 
проблем

Интегриран 
проект



Вертикална интеграция

Интеграция между различните нива 
на планиране и управление, и 
координация между всички
административни нива (Европейски 
Съюз, национално, регионално, 
областно и местно), чрез нови 
формули и договорености за 
„многостепенно управление“.

Пример: Създаване условия за 
посещения в града на туристи от 
близък туристически комплекс чрез 
подобряване на свързващия път, 
организиране на атракции в града, 
откриване на туристически център.

Държавна 
агенция

Регионални 
власти
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Интегриран 
проект



Териториална интеграция

Пример: Две или повече
общини решават общи 
транспортни, екологични и 
други проблеми. 

Проектите трябва да бъдат
включени в ПИРО на 
участващите общини.

Община 
1

Община 
2

Интегриран 
проект



Финансиране на интегриран проект

Интегриран проект

Привлечени 
средства

Средства на 
общината

Програми на 
ЕС



Връзки и отношения
с планови документи

На местно ниво



Връзки и 
отношения с 
планови документи

На регионално, национално и европейско ниво



Структура и съдържание на ПИРО

• Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за 
развитие на съответната община;

• Част II. Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;

• Част ІІІ. 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;

• Част ІV. Определяне на 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 -приоритетни зони за 
въздействие

• Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие;

• Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване
на риска от бедствия

• Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;

• Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР.


