УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка
с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община Кубрат
УВЕДОМЯВА:
Изготвен e проект на План за интегрирано развитие на Община Кубрат
2021-2027г.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Община
Кубрат-Кубрат или на е-mail: kubrat@kubrat.org до 30-дни от датата на публикуване
07.08.2020г., в сайта на Община Кубрат
Мотиви за Приемане на План за интегрирано развитие на Община Кубрат
2021-2027г. /ПИРО/:
1. Причини, налагащи приемането на План за интегрирано развитие на
Община Кубрат 2021-2027:
В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на
предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Кубрат, след анкетно
проучване публикувано на сайта на Община Кубрат на 09.06.2020 г. разработи проект на
План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. /ПИРО/
Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно
осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като
стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно
ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за
устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в
общината.

2. Целите, които се поставят:
Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна и ясно показва
избраната посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат
насочени усилията и основната част от инвестициите. Именно поради тази причина са
набелязани ограничен брой ключови приоритети, които отразяват избрания фокус и

специфика за развитие. Целта е да се постигне концентрация и осезаем ефект на база на
конкретните потенциали и местни специфики, а не да се формулират твърде общи и
универсални цели и приоритети.
Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с целите и
приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие
на по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на
общината. Целите на ПИРО отразяват местния потенциал за развитие и се
съсредоточават върху решаването на конкретните проблеми на общината. Приоритетите,
дефинирани в ПИРО, са в съответствие с предвижданията на АНКПР и другите секторни
политики, но без да ги преповтарят. На ниво ПИРО се осъществява връзката между
регионалния и местния стратегически контекст за развитие чрез ограничен брой ключови
приоритети и евентуални допълващи приоритети. Определените приоритети произтичат
от изводите на аналитичната част на документа, като се фокусират върху конкурентните
предимства на общината. Всеки от приоритетите е свързан със съответна стратегическа
цел и представлява по-краткосрочна и конкретна цел, която води до постигането на пообщата стратегическата цел.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането му:
Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на ПИРО
на територията на Община Кубрат.

4. Очаквани резултати:
4.1: Ускоряване на растежа на общинската икономика.
4. 2: Съхраняване и развитие на човешкия потенциал.
4.3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на неравенствата.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Планът за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021-2027г. /ПИРО/ е
съобразен с актовете на правото на Европейския съюз.

