
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
от 

ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ  

НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

 

Днес 11 януари 2022 г., (вторник) от 14.00 ч., в сградата на Общинска 

администрация, заседателна зала - ет. 2, се проведе обществено обсъждане на 

изготвения проект на „План за интегрирано развитие на община Полски Тръмбеш 

за периода 2021- 2027г.“. 

Обсъждането се проведе на основание чл. 20, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) с цел спазване принципа на 

прозрачно управление и съгласуване с широк кръг заинтересовани страни. 

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на община Полски Тръмбеш 2021-

2027 г. е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за 

управлението на общината през следващите седем години.  

ПИРО 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 общината и населените места в 

нея. 

С цел запознаване с Проекта на ПИРО на Община Полски Тръмбеш, същият 

бе достъпен на интернет страницата на общината -  

https://www.trambesh.eu/index.php - Раздел „Администрация“, Секция „Планове и 

програми“ и на сайта на ПИРО - Полски Тръмбеш:     http://piro.trambesh.eu/ - 

Раздел „Документи“. 

Заинтересованите  лица можеха да представят писмени предложения, 

становища и мнения по предложения проект на електронен адрес: 

obshtina_pt@abv.bg или в деловодството на общината: 5180 гр. Полски Тръмбеш, 

ул. „Черно море“ № 4.  В деловодството на Община Полски Тръмбеш не са 

получени писмени  въпроси, предложения и стоновища по изготвения ПИРО. 

В обсъждането се включиха представители на общинска администрация, 

общински съветници, екип на консултанта по изготвяне на ПИРО, заинтересовани 

страни и граждани. 

Господин Ивайло Асенов – представител на консултанската фирма по 

изготвяне на ПИРО представи на присъстващите проекта на ПИРО на община П. 

Тръмбеш за 2021-2027 г., като подчерта, че Плана за интегирирано развитие на 

Община Полски Тръмбеш за периода 2021-2027г. е основния стратегически 

документ за управление на общината през следващите години. Пространственият 



обхват на ПИРО Полски Тръмбеш е изработен за цялата територия на общината – 

включва землищата на всичките 15 населени места (един град и 14 села). В своята 

презентация представи основните изводи от проведения анализ на 

икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите 

за развитие на общината.  

Следващият анализ бе на база резултатите от изследване при определяне на 

визия и приоритети като елемент от ролята и мястото на заинтересованите страни 

в процеса на разработване на ПИРО. Бяха изнесени данни за мнението на 

заинтересованите страни по отношение на основните приоритети за развитие на 

общината през следващите години в средносрочен план. Г-н Асенов представи и 

работата със заинтересованите страни в проведените 7 тематични фокус-групи.  

Дефинираните визия и приоритети за развитието на община Полски 

Тръмбеш и планираните мерки за постигането им са определени вследствие на 

направения анализ относно социално-икономическата среда и екологичното 

състояние, нуждите и потенциала за развитие на общината, природното и 

културно наследство, нагласите, очакванията и намеренията на местните 

заинтересовани страни, съществуващите проблеми и мястото на общината в 

областното, регионалното и националното пространство. 

В края на своята презентация представи основните проекти, които са 

залегнали в Програмата за реализация на ПИРО. 

По дневен ред, след презентациите, се пристъпи към въпроси от страна на 

присъстващите в залата. 

Зададен бе въпрос защо няма отделен приоритет свързан с екологичните 

проблеми на общината. 

Представител на консултанската фирма по изготвяне на ПИРО отговори, че 

в повечето приоритети и мерки са заложени проект с екологична насоченост, като 

мерки в областта на ВиК сектора, отпадъците, енергийната ефективност и др. 

Част от мерките в ПИРО водят до подобряване на екологията и климата в 

общината. 

В заключение, г-н Русанов – Зам. кмет на Община Полски Тръмбеш 

благодари на всички за присъствието и пожела успех при съвместното 

реализиране на разглеждания документ през следващите години, като заяви, че 

ПИРО е документ, който ще се изпълнява от всички заинтересовани страни, не 

само от общинската администрация и затова е важна такава дискусия. 

 

 

 

 

Изготвил: /п/ 

инж. В. Костадинова 

мл. експерт „ИП“ 

 


