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ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ 

за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Антон (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

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 (ППЗРР) 

Община Антон е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Антон за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет 

страницата на общината за публично обсъждане, което ще се преведе на 22.03.2021 г. от 14:30 часа в големият салон на НЧ „Христо Ботев – 1925 г.“  Мнения 

и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на obanton@abv.bg или в деловодството на общината и в 

деня на обсъждането на ПИРО. 

По своята същност регионалната политика се определя като комплексна политика, която посредством съвкупността от икономически, законодателни и 

административни действия на държавните и местните органи на управление  цели да ускори регионалния и местния икономически растеж и да преодолява 

различията в развитието на отделните региони и общини в България. Регионалните различия произтичат от особеностите в развитието на обществените 

процеси (исторически, социални, икономически, управленски и т.н.) В резултат на това между отделните райони се оформят асиметрии в развитието от гледна 

точка на произведена брутна продукция, разпределение на инвестициите, доходи на глава от населението, равнище на заетост (безработица), възрастова и 

образователна структура на населението, ниво на престъпност и др. Сами по себе си тези многомерни цели на регионалното развитие се отнасят до 

управленската практика в областта на икономическото, социалното, културното, демографското, екологичното и т.н. развитие. Ето защо превръщането им в 

реално постигнати резултати в някакъв бъдещ момент зависи от прилагането на интегрирана политика, предполагаща единство на икономическа, социална, 

демографска, екологична и други видове политики. ПИРО, като част от механизмите за прилагане на интегрирана политика и 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 фондовете на Европейския съюз. ПИРО на община Антон цели прилагането на интегриран подход, който: 

 Подпомага стратегическото планиране, ориентирано към постигането на ограничен брой ключови средносрочни и дългосрочни цели и приоритети, 

изпълнението на които ще въздейства върху ключови обществени процеси, пряко свързани с устойчивото развитие на общината. 

 Идентифицира и определя интервенции, ориентирани към резултатите, с ясна логика и качество на изпълнението на поставените цели, чрез използване 

на реална система от индикатори и критерии, чрез които общинското ръководство ще съумява да извършва междинен и последващ контрол върху 

изпълнението на поставените цели и задачи в ПИРО. Това ще позволи поддържането на непрекъснат процес на мониторинг и стремеж към подобрения на 

реализирането на местните политики. 

 Класифицира, типологизира и определя зони за въздействие на интегрирания подход - с фокус върху приоритетни зони, нуждаещи се от социално-

икономическо адаптиране и преструктуриране, райони в индустриален преход, изостанали селски територии и т.н. 

 Подпомага идентифицирането на взаимосвързани проблеми и цели, формулирането на комплексни решения и действия за решаване на проблемите в 

развитието и постигането на целите, заложени в ПИРО. 

 За постигане на предпоставки за успешно изпълнение на ПИРО е необходимо идентифицирането на комплекс от законодателни, изпълнителни, 

административни, икономически и социални мероприятия, а именно: 

 Създаване на необходимата нормативна база за общинско и регионално развитие и нейното синхронизиране с икономическото, социалното и 

екологично българско и европейско законодателство. 

 Институционално осигуряване на местната политика - повишаване нивото на професионални компетенции на служителите в общинската 

администрация. 

 Прилагане на разнообразен икономически инструментариум за общинско въздействие - бюджетен инструментариум, финансова децентрализация, 

индиректна намеса в процесите на пазарно развитие с цел постигане на баланс в социално-икономическото развитие на общината. 

 Сътрудничество и партньорство между институциите, работещи за социално-икономическия просперитет на конкретната териториална общност. 

 Сътрудничество и партньорство между общинската администрация и гражданското общество. 

 Партньорства между общината и публични и частни субекти. 
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