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ПРОТОКОЛ 
ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ 
АНАЛИЗ, ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ В РАМКИТЕ НА 

ПИРО-КЪРДЖАЛИ 2021-2027 Г. 
 

Дата на провеждане: 21 март 2022 г. час: 17:00 ч. 

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

Днес, 22 март 2022 г. се състави настоящия протокол във връзка с проведено обществено 
обсъждане за представяне на резултатите от социално-икономическия анализ, проекта на 
стратегическата рамка и предложения за приоритетни зони за въздействие на община 
Кърджали в рамките на План за интегрирано развитие на община Кърджали (ПИРО-
Кърджали) за периода 2021-2027 г. 

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 аналитичната и стратегическата част на плана и предложенията за 
приоритетни зони за въздействие 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_5. 

На общественото обсъждане присъстваха д-р инж. Хасан Азис - Кмет на Община 
Кърджали, г-н Юсеин Ахмед – председател на Общински съвет – Кърджали,  г-н Тунджай 
Шюкрю - заместник-кмет на Община Кърджали, г-н Себахтин Риза – секретар на Община 
Кърджали,  общински съветници, служители на общинска администрация, представители 
на държавни институции, бизнеса, синдикати, неправителствен сектор, медии, граждани и 
екипът консултанти от УНСС, водени от проф. Николай Щерев.  

Общественото обсъждане бе открито и модерирано от г-жа Надежда Цветкова – 
началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти” и секретар на 
работната група за подготовката, изготвянето и одобрението на  План за интегрирано 
развитие на Община Кърджали /ПИРО/ за периода 2021 – 2027 г., определена със Заповед 
№ 144 от 05.02.2021 г. на Кмета на Община Кърджали, 

След откриването на общественото обсъждане г-жа Цветкова предостави думата на 
проф. Н. Щерев, който представи основните резултати от социално-икономическия анализ. 
Той запозна участниците с визията, стратегическите цели, приоритетите и мерките, 
залегнали в стратегическата част на плана, както и с предложенията за приоритетни зони за 
въздействие на община Кърджали в рамките на ПИРО-Кърджали. 

https://kardjali.bg/?pid=3,piro_5
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Преди да даде думата на присъстващите за мнения, коментари и предложения, г-жа Н. 
Цветкова изчете на присъстващите предложенията, постъпили в Община Кърджали до 
21.03.2022 г. Постъпилите предложения са описани в приложение „Постъпили 
предложения” към настоящия протокол.  

На участниците бе предоставена възможност да изразят мнения, коментари и 
предложения: 

г-жа Есен Устренска – адвокат, общински съветник и зам. председател на общинска 
организация на БЧК-Кърджали поиска повече информация за слабите страни и заплахите, 
идентифицирани в SWOT- анализа. Тя посочи, че е внесла предложение за включването на 
конкретна детска площадка в Бюджет 2022 на Община Кърджали и изрази мнение, че в 
ПИРО следва да се включи ремонта на конкретни детски площадки. В качеството си на зам. 
председател на БЧК, г-жа Устренска направи и следните предложения - да се включи 
ремонт на Хоспис „Червен кръст” в Кърджали; да се заложи подкрепа за провеждането на 
детски летни академии за доброволци от БЧК и да се предвидят обучения на персонала в 
хосписа на БЧК-Кърджали. 

Проф. Н. Щерев запозна присъстващите  с основните слаби страни и заплахи, включени 
в SWOT- анализа.  

Г-жа Н. Цветкова направи уточнение, че предложенията, свързани с конкретни дейности,  
ще бъдат взети в предвид при разработването на Програмата за реализация на плана, което 
е следващия етап от процеса на разработване на ПИРО. Също така информира 
присъстващите, че Община Кърджали ще отправи покана към всички заинтересовани 
страни да депозират предложения за конкретни дейности/проектни идеи, които да се 
включат в програмата. 

г-н Сезгин Бекир – общински съветник, коментира предложената визия и изрази 
мнение, че може да бъде редактирана. По отношение на аналитичната част на проекта на 
ПИРО, той направи следните предложения – сградата на Бизнесинкубатор Кърджали, която 
е паметник на културата със статут „местно значение”, да бъде включена в описанието на 
елементите от градското културно наследство; да се допълни по-подробна информация за 
дейността на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” и Дом на културата; да се прецизира 
таблица 3 „Обособени опорни центрове и населени места в тях в Община Кърджали” от 
гледна точка на измененията, настъпили в обхвата на отделни кметства и да се допълни в т. 
„Екологично състояние и околна среда” информация за свлачището в с. Сипей. Във връзка 
с четирите зони за въздействие, г-н Бекир предложи в обхвата на под-зона „Зона за 
туризъм” от зона 4 „Крайградска зона” за Крайградски район да се включи и с.  Зимзелен, 
както и да се добави зона за модерно земеделие и животновъдство. Също така в Южен 
район от общината да се добавят под-зони за туризъм и развитие на технологичен бизнес.   

г-жа  Йълдъз Юсуф - читалищен секретар на НЧ „Огнище-1944” в  с. Стремци, изрази 
благодарност за включването и отчитането на проблемите, както и нуждите на читалищата 
в анализа на социално-икономическото развитие. Тя изрази подкрепа за планираните 
мерки, насочени към дейността на културните институции в общината и отбеляза, че 
читалищата са от изключително значение за развитието на селата.   

г-н Юсеин Ахмед – председател на Общински съвет – Кърджали, изрази подкрепа за 
заложените приоритети и мерки в стратегическата част на ПИРО. Той подчерта значението 
на участието на гражданите и институциите в процеса на подготовката и приемане на 
плана, както и апелира за активно участие на обществеността при подготовката на 
Програмата за реализиране на ПИРО. 
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г-жа Катя Димова – гл. експерт в Областна администрация Кърджали, изрази мнение, 
че екипът, подготвил аналитичната и стратегическата част се е справил много добре. Тя 
припомни, че при срещите със заинтересованите страни по време на изготвянето на 
социално-икономическия анализ, г-н Азис е изтъкнал необходимостта от създаване на 
бранд на общината.  В тази връзка коментира, че в предложената визия са включени три 
елемента – „Зелена, Толерантност и Заедно”. Тя отправи питане кой елемент ще бъде водещ 
при формирането на бранда. 

Д-р инж. Хасан Азис отговори, че всеки един от елементите е важен и може да се 
използва отделно за бранд, но те винаги вървят заедно и ще бъдат използвани заедно.  

Г-жа К. Димова коментира, че в стратегическата част се споменава „Индустрия 4.0” като 
поясни, че терминът не е широко познат сред обществеността и отправи препоръка 
„Индустрия 4.0” да бъде допълнена с пояснителна информация. 

д-р инж. Хасан Азис – Кмет на Община Кърджали, подчерта  значението на Плана,  като 
водещ стратегически документ за развитието на общината през следващите седем години. 
Той предложи визията за развитието на общината да бъде допълнена с „Кърджали – 
приятел на децата!”.  

В своето изказване, д-р инж. Хасан Азис анонсира и предложения, които ще бъдат 
разглеждани в процеса на подготовката на програмата за реализирането на плана. Кметът 
на Община Кърджали обърна внимание на потенциалните възможности за създаване на 
нови високо технологични производства, изграждане на техно-парк, привличане на 
инвестиции за преработка на суровини и отпадъци, създаване на младежки център, 
възстановяване на летището, облагородяване и увеличаване на зелените площи, 
подобряване на жизнената среда и разширение на зоните за въздействие в кварталите на 
града, създаване на зони под закрилата на ЮНЕСКО, разширяване на социалните услуги в 
малките населени места, центрове за високотехнологично обучение на децата, създаване на 
инфраструктура за електромобили и опазване на чапловата колония в центъра на Кърджали.  

Д-р инж. Хасан Азис информира присъстващите, че при подготовката на програмата ще 
проведе работни срещи с отделните заинтересовани страни за идентифициране и обсъждане 
на потенциалните проектни идеи. 

След изказването на д-р инж. Хасан Азис, не постъпиха други предложения и коментари. 
Г-жа Н. Цветкова благодари на присъстващите за участието, след което общественото 

обсъждане бе закрито. 
  
Приложения:  „Постъпили предложения”  

 

 

Изготвил протокола:  /П/ 

Надежда Цветкова – н-к отдел „СПУП”  

 

Съгласувал протокола: /П/ 

                         Себахтин Риза – секретар на Община Кърджали  
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Приложение  

Постъпили предложения 

№ Вносител, дата на постъпване Предложение Коментари 
1. Radko Uzunov, на 17.03.2022 г. на ел. поща: 

ip_ kj@mail.bg 
Във връзка с плана за приоритетни зони за въздействие в 
„План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-
2027 г.” моля да включите улица Петко Калчев в Кърджали, 
която повече от 13 години е без асфалт и осветление. За 
Областен град в държава в ЕС е срамота да има улици без 
асфалт и с кал при първия дъжд. 

Представеното предложение 
за конкретна дейност/проектна 
идея ще бъде отразено при 
разработване на Програмата за 
реализация на ПИРО. 

2. Димка Добринска – представител на АМС 
ЕООД,  на  18.03.2022 г. на ел. поща: ip_ 
kj@mail.bg 

Във връзка с публикувания проект на аналитична и 
стратегическа част на План за интегрирано градско развитие 
на община Кърджали за периода 2021-2027, имам следното 
предложение към стратегическата част: 

 В  Мярка 1.2 към Приоритет 1. „Създаване на 
подходящи условия и възможности за икономическо 
развитие, на основата на регионална интелигентна 
специализация и традиционни стопански отрасли” да 
бъде посочена възможност за подкрепа на предприятия, 
развиващи иновативни, високотехнологични 
производства в сферата на разработване на медицински 
изделия, апаратура и оборудване.  

В условията на световна пандемия развитието на 
медицинската индустрия гарантира устойчивост на 
производството, перспектива за развитие и икономически 
растеж.  
„АМС” ООД развива собствена база за производство в тази 
сфера и включването на този икономически отрасъл като 
един от приоритетните в ПИРО ще подкрепи усилията ни за 
развитието на този сектор на територията на общината. 

 Чрез подкрепа на нови иновативни, 
високотехнологични, „зелени” производства, в областта на 
медицината, община Кърджали би могла да се утвърди, освен 
като център на аграрната и тежката индустрия и като място, 

Представеното предложение 
ще бъде отразено в 
стратегическата част в Мярка 
1.2 към Приоритет 1. 
„Създаване на подходящи 
условия и възможности за 
икономическо развитие, на 
основата на регионална 
интелигентна специализация и 
традиционни стопански 
отрасли”. 
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което дава възможност за развитие в сектора на 
специфичните, обосновани на научно-технологични 
разработки продукти и услуги, без алтернатива за 
производство в страната. Последното, неминуемо ще доведе 
до създаване на конкурентно предимство не само на община 
Кърджали, но и в Южен-централен район за планиране, а 
защо не и по-широки граници. 

Смятам, че моето предложение за допълнение към Мярка 
1.2  пряко кореспондира със Стратегическа цел 1 от Плана, а 
именно постигане на балансиран икономически растеж, 
основан на конкурентни предимства в контекстна на 
устойчива (зелената) икономика, дигитална трансформация и 
Индустрия. 

3. Общински съветници на ПП ГЕРБ, гр. 
Кърджали 
Писмо с вх. № 92-00-244/21.03.2022 г. 

1. За качествена и безопасна среда, включително зелена 
инфраструктура. 

 

- Да се предвиди в ПИРО 2021 - 2027 изграждане на, 
свързана с пътната обстановка в града, интегрирана система 
от велоалеи и стоянки за велосипеди. 

2. Туризъм.  
- Да се предвиди подобряване и поддържане на пътната 
инфраструктура, обслужваща туристическите райони и обекти 
в община Кърджали. 
3. Социални дейности. 
- Да се изработи механизъм за общински контрол на 
качеството на извършваните социални дейности по 
европейски проекти. 
4. Култура.  
- Да се изработи механизъм за стимулиране на дейността на 
читалищата, с оглед нейната разнообразност. Отразяване на 
местни традиции и обичаи, свързани с конкретното селище и 
неговата история. 
5. Инфраструктура на община Кърджали. 
- Да се изгради механизъм за контрол на адекватното 
поддържане на състоянието на оборудването на парковете и 
зелените площи. 
6. Административно обслужване. 

Представени предложения за 
конкретни дейности/проектни 
идеи ще бъдат отразени при 
разработване на Програмата за 
реализация на ПИРО. 
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- Да се засили дейността на общината за обслужване на 
гражданите, като се изградят повече възможности за 
електронно обслужване и се изградят пътни карти с указания 
за последователността от действия, извършвани от 
гражданите за ползване на административни услуги. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


