
 

 

ДО   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.СТРАЛДЖА 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

от Гроздан Иванов -  за кмет на община Стралджа, съгласно заповед №З-

455/11.06.2021г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Стралджа (ПИРО) 

за периода 2021-2027 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

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 

Методическите указания за разработване на стратегическите документи за регионално 

развитие, екип от общинска администрация, определен със Заповед №З-37/20.01.2021г.  

изготви проект на  „План за интегрирано развитие на община Стралджа  (ПИРО) за 

периода 2021-2027г.”. 

Планът 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. Той осигурява 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 територията на Община Стралджа. 

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 Стралджа е да предложи обща рамка и 

последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на 

местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.  

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, 

опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на 

общината. 

 

 

ОБЩИНА    СТРАЛДЖА,    ОБЛАСТ    ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-54, 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 
 

mailto:obshtina@straldzha.bg


С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет Стралджа 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 да 

приеме следното 

РЕШЕНИЕ: 

Приема „План за интегрирано развитие на Община Стралджа за периода 2021-

2027 г.“ 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /п/ 

ГРОЗДАН ИВАНОВ 

За Кмет на община Стралджа  

Съгласно Заповед №З-455/11.06.2021г. 

 

 


