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ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА (ПИРО) 2021-2027 - същност

⮚Третият по йерархичност документ от системата от документи за 
стратегическо планиране на регионалното и пространственото 
развитие (ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, глава 3, чл.8, ал.2) (другите два - Национална 
концепция за регионално и пространствено развитие и Интегрираните териториални стратегии за 

развитие на регионите за планиране от ниво 2)

⮚Средносрочен стратегически документ с планови характер, който 
следва да определи средносрочните целите и приоритетите за 
устойчиво развитие на общината, както и връзките и с други 
общини (МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕ ЗА 
РАЗВИТИЕ (ОПР) И ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2027 Г)

https://www.mrrb.bg/bg/zakon-za-regionalnoto-razvitie/
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/Metodicheski ukazania - OPR_IPGVR 2021-2027e0c1ac6e30ac66d539114cf9d5585777.pdf


ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА (ПИРО) 2021-2027 - същност

⮚Плановете  за  интегрирано  развитие  на  община за  периода  
2021-2027  г. съвместяват в рамките на един документ 
елементите на общинските планове за развитие (ОПР)и 
интегрираните планове за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г. 

ОПР 
2014-2020

ИПГВР 
2014-2020

ПИРО 
2021-2027



ОПР, ИПГВР и ПИРО – прилики и разлики

⮚Част от системата от стратегически документи, които 
интегрират регионалното и пространствено развитие
⮚Служат за определяне на проблемите, нуждите и 

потенциалите за развитие на общините и териториите им
⮚Разработват се с интегрирани подходи за териториално и 

градско развитие
⮚Разглеждат всички аспекти – социални, икономически, 

устройствени, културни, управленски, екологични … 
⮚Имат планови характер
⮚Финансират се посредством ЕФРР и най-вече ИТИ (ПРР)



ОПР, ИПГВР и ПИРО – прилики и разлики
⮚Един план за цялата община – има зони за въздействие за интегрирани 
инвестиции, а секторните намеси могат да бъдат разпределени на територията на 
цялата община 

⮚Включват се и местни инициативи, допринасящи за постигане на националните 
цели и приоритети за регионално и местно развитие (бенефициенти - не само 
общини, но всички други легални организации, които имат отношение, към 
изпълнението на конкретната цел, мярка, дейност, проект и са в 

партньорство с общината) 

⮚Още по-голяма връзка с плановете на регионално ниво - целта на периода е 
развитие на регионите, посредством засилване на връзките между отделните 

общини в един район (приоритет ще имат проекти в партньорство или 

финансирането ще става на конкурентен принцип) 

⮚Социалният ефект и връзката с гражданите е много по-силен коз от когато и да 
било в тези планове (гражданите избират проектите - Принцип на планиране – от долу 
на горе)

⮚Възможност за актуализация при нови данни и съществени промени в общината



Голямата задача: Интегрирана териториална стратегия 
(ИТС) на Габрово / ПИРО

ИТС /
ПИРО ИТК 1 ИТК 2

ИТК 
3

ИТК 4

ИТК…
Възможни връзки –
териториални и/или 
секторни

*ИТК – интегрирана териториална концепция



Интегрирана териториална концепция – група от
взаимосвързани, взаимно допълващи се 
проекти/инициативи

ИТК 1 ИТК1-
П1

ИТК  
1 - П2

ИТК 
1– П3

ИТК 1 –
П4

ИТК 1 
- П …

Възможни връзки –
териториални и/или 
секторни // мин 2 
интегрирани проекта 
///приоритет на 
икономическите 
проекти

*П – проект



I. Стратегическа шапка –
визия, цели и приоритети

II. (Определяне на) Зони за 
въздействие 

III. Идентифициране на 
проектни концепции / идеи

IV. Разговори със 
заинтересовани страни 
Фокс групи по теми, 
социологически изследвания, 
обсъждания, събиране на 
предложения … 

V. Обсъждане на 
цялостната ИТС (ПИРО) 
със заинтересованите 
страни

Интегрирана териториална 
стратегия на Габрово

Подготвителен период:

Целеви и 
проблемен анализ
По сектори и по територия

SWOT анализ



ВИЗИЯ: Габрово е устойчива, иновативна община с 
високо качество на живот, силна икономика и активни 
хора, умело участващи в развитието на града.

Силно изявената връзка с планината и природата и живите 
традиции и богата култура я правят привлекателна за туризъм, а 
високото качество на образованието и практическата му 
насоченост привличат инвестиции. Всичко заедно я прави желано 
място за живот.

Благодаря за вниманието!


