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ПРОТОКОЛ 
ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ (ПИРО-КЪРДЖАЛИ)  

ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г 
 

Дата на провеждане: 20 юли 2022 г. час: 17:00 ч. 

Място на провеждане: залата на Бизнесинкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 12. 
 

Днес, 20 юли 2022 г., се състави настоящия протокол във връзка с проведено обществено 
обсъждане за представяне на проект на План за интегрирано развитие на община Кърджали 
(ПИРО-Кърджали) за периода 2021-2027 г. и програмата за неговата реализация. 

Общественото обсъждане бе проведено в изпълнение на изискванията на чл. 20 от 
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Поканата за участие 
на заинтересованите страни е публикувана на интернет страницата на общината, както и в 
местните и регионални медии.  

Проектът на Плана и програмата за неговата реализация са публикувани в раздел „План 
за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.” на интернет страницата на 
Община Кърджали на следния адрес:  https://kardjali.bg/?pid=3,piro_6 

На общественото обсъждане присъстваха д-р инж. Хасан Азис - Кмет на Община 
Кърджали,  инж. Катя Митовска - заместник-кмет на Община Кърджали,  общински 
съветници, служители на общинска администрация, представители на неправителствени 
организации, медии, граждани и екипът консултанти от УНСС, водени от проф. Николай 
Щерев.  

Общественото обсъждане бе открито от д-р инж. Хасан Азис, който подчерта значението 
на плана като основен стратегически документ, включващ всички важни бъдещи 
инвестиции на територията на общината. Той посочи, че планът не е само на 
администрацията, а е важен за всички заинтересовани страни – държавни институции, 
бизнес, неправителствен сектор и граждани. Д-р инж. Хасан Азис благодари на 
консултантския екип за ползотворната съвместна работа по разработването на плана и 
анонсира, че са предприети и предварителни срещи с потенциални инвеститори за 
бъдещото изпълнение на част от проектите от програмата.    

След откриването на общественото обсъждане д-р инж. Хасан Азис  предостави думата 
на проф. Н. Щерев, който представи основните елементи на плана и мерките в програмата 
за реализацията му.  

Проф. Н. Щерев презентира на присъстващите основните елементи, включени проекта 
на ПИРО. Той посочи, че проектът е много амбициозен и реалистичен план за развитието 
на общината в следващите години и ще води до постигането на формулираната визия за 
общината, а именно – „Кърджали – зелена столица на толерантността”.  

Финансовата рамка за реализацията на плана е с индикативна стойност над 600 000 000 
лева, на базата на които ще бъдат разработени и реализирани проекти във всички сфери – 
икономика, култура, туризъм, спорт, административно обслужване, дигитализация и други. 
  Проф. Н. Щерев представи основните приоритети в плана. Като първи основен приоритет 
е заложен  икономическия растеж чрез развитие на малкия и големия бизнес, който има за  
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цел подобряване на качеството на живот. Проф. Щерев подчерта, че 80 процента от 
средствата от програмата за реализация са предназначени за осъществяване на тази цел. 
В плана е заложено ускорено развитие на туризма във всичките му форми като се използват 
природните и историческите дадености на общината. Друг акцент в Плана е 
дигитализирането на услугите в общината.  

Вторият приоритет е свързан с инфраструктурата в общината и облагородяването на 
населените места. В програмата са включени мерки и дейности за рехабилитация на улици, 
пътища, озеленяване, нови паркове, велоалеи, инвестиции във В и К и енергопреносните 
системи, газоразпределителната система и други.  

Проф. Щерев посочи и останалите приоритети, заложени в Плана, които са свързани с 
подобряване на административното обслужване, дигитализация на услугите, мобилността, 
здравно образование и обслужване в малките населени места, развитието на 
взаимовръзките със съседни общини – не само в рамките на страната, но и със съседни 
общини по линия на трансграничното сътрудничество. 

В края на изложението си, той подчерта, че планът би бил изпълним само с обединените 
усилия на всички заинтересовани страни.   

 

След представянето на проф. Н. Щерев, на участниците бе предоставена възможност да 
изразят мнения, коментари и предложения. 

Г-жа Н. Мехмед  направи предложение в Програмата за реализация на плана в приоритет 
1 „Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата 
на регионална интелигентна специализация и традиционни стопански отрасли” да бъде 
включена мярка, свързана със създаване на нови работни места, повишаване на заетостта, 
квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси. Тя обоснова своето 
предложение с възможностите, които се предоставят по ПРЧР и национални програми за 
тези дейности и те могат да бъдат използвани от администрациите и бизнеса.  

Г-жа  Н.Цветкова предложи в Програмата в Приоритет 2 „Разширяване и модернизиране 
на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места” да се допълнят 
мерки, свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух в общината и с 
подкрепа за опазване на биоразнообразието. 

Д-р инж. Хасан Азис също изрази конкретни предложения, които да залегнат в 
програмата, а именно по-ясно очертаване на зоните за икономическо развитие в общината, 
решаване на въпроса с чапловата колония и прелетните птици в центъра на града, 
повишаване на нивото на квалификация и образование чрез разкриване на университетски 
центрове в Кърджали. Той потвърди желанието на ръководството на общината,  градът да 
стане привлекателен център за децата и техен приятел чрез реализиране на проекти като 
въжения парк в парк „Простор” и скейпарк в Градската градина.  

Кметът подчерта, че до заседанието на Общинския съвет–Кърджали на 28.07.2022 г., 
проектът на Плана за интегрирано развитие на община Кърджали подлежи на обсъждане и 
с различните браншови организации в Кърджали, за да бъдат провокирани още 
предложения, които да залегнат в него. 

 
След изказването на д-р инж. Хасан Азис, не постъпиха други предложения и коментари 

и обсъждането бе закрито. 
 
Изготвил протокола:  /П/ 

 
Надежда Цветкова – н-к отдел „СПУП”  

 
Съгласувал протокола: /П/ 
                          

Себахтин Риза – секретар на Община Кърджали 


