ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 316
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.01.2022 г. с
Протокол № 33
ОТНОСНО: Приемане на „План за интегрирано развитие на Община Николаево за
периода 2021-2027г.“ (ПИРО).
МОТИВИ:
В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и в съответствие с
Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие
на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на
регионалното развитие и благоустройството, Община Николаево изготви „План за
интегрирано развитие на община Николаево (ПИРО) за периода 2021-2027г.”.
Проектът на ПИРО е публикуван на интернет страницата на Общината за
обществено обсъждане, изпратен е и за съгласуване в РИОСВ – Стара Загора.
В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Николаево
(ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент
за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият
обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. ПИРО представлява целеви
инструмент за интегрирано развитие на общината, осигуряващ 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, мобилизация на
ресурси и инструментариум за постигането на целите на плана.
ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение
съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 година.
Основната цел на ПИРО - Николаево е да предложи обща рамка и
последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на
местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Предвид изпълняваната
Пътна карта за нов подход в политиката за регионално развитие, 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.
Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането
на ПИРО гарантират, че стратегическите документи са в съответствие с:
 Нормативните изисквания в областта на регионалното развитие;
 Определените национални и регионални цели и приоритети на
развитието в България;
 Специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на
нормативните документи, свързани с местното самоуправление,
териториалното устройство и опазването на околната среда.
ПИРО е разработен в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за
периода 2021-2027 г. и целят принос в максимална степен към целта на политиката
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„Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано
развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.
Поради големия й обем, екземпляр от „ План за интегрирано развитие на община
Николаево за периода 2021 – 2027 год.“ е предоставен на разположение в канцеларията
на Общински съвет Николаево, за да може всеки съветник да се запознае с него.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 13, ал. 4 , ал.5 и чл.24, т.1 от Закона за Регионално
развитие, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:
1. Приема „План за интегрирано развитие на Община Николаево за периода
2021-2027 г.“.
2. Възлага на Кмета на Община Николаево осъществяване на всички
последващи дейности, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.
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Име, презиме, фамилия

Гласувал

Ахмед Смаилов Мерджанов
Асен Александров Асенов
Захари Колев Захариев
Иван Атанасов Иванов
Иван Минчев Кънев
Косьо Христов Косев
Кремена Петрова Костова
Мюмюн Мюмюн Джелил
инж.Румяна Димитрова Чергеланова
Станчо Неделчев Кисьов
Стефан Светлев Атанасов
Юлиан Сашев Атанасов
Христо Нейков Христов
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„против”

„въздържал се”

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 13,
„против” – няма, „въздържали се” – няма.
ХРИСТО НЕЙКОВ
Председател Общински съвет-Николаево
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