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Справка на постъпилите предложения при подготовката  
на План за интегрирано развитие на община Кърджали (ПИРО - Кърджали)  

за периода 2021-2027 г. 
 

I. Предложения, постъпили при обсъждане на  резултатите от социално-икономическия анализ, проекта на 
стратегическата рамка и предложения за приоритетни зони за въздействие на община Кърджали в рамките 
на  ПИРО - Кърджали 

№ Вносител Предложение Коментари 
1. Radko Uzunov 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 e включено в Програмата 
за реализация на ПИРО в  
Мярка 2.1 „Рехабилитация, 
модернизация на пътната 
инфраструктурата в 
населените места. отделните 
населени места с общинския 
център”, Дейност 1 
„Реализация на проект/и за 
рехабилитация на улици и 
модернизация на светофари и 
тротоари”. 

2. Димка Добринска – представител на АМС 
ЕООД 

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 

Представеното предложение е 
отразено в стратегическата 
част в Мярка 1.2 към 
Приоритет 1. „Създаване на 
подходящи условия и 
възможности за икономическо 
развитие, на основата на 
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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, 
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. 

регионална интелигентна 
специализация и традиционни 
стопански отрасли”. 

3. Общински съветници на ПП ГЕРБ, гр. 
Кърджали 
 

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. 

Представени предложения за 
конкретни дейности/проектни 
идеи са включени в 
Програмата за реализация на 
ПИРО, както следва:  
-  т.1 в Мярка 2.1 
„Рехабилитация, 
модернизация на пътната 
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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. 
- 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. 

инфраструктурата в 
населените места. отделните 
населени места с общинския 
център”, Дейност 1 
„Реализация на проект/и за 
рехабилитация на улици и 
модернизация на светофари и 
тротоари”; 
- т. 2 в Мярка 4.3 „Подкрепа 
развитие на туристическия 
бизнес, социализация на 
туризма; инфраструктура и 
подобряване подхода към 
туристическите обекти”, 
Дейност 1 „Реализация на 
проекти за изграждане на 
туристическа инфраструктура 
и туристически велоалеи”; 
- т. 6  в дейностите по Мярка 
3.1 „Повишаване качеството 
на административното 
обслужване и адаптирането му 
към потребностите на местния 
пазар” . 
Предложенията, посочени в 
точки от 3 до 5 не попадат в 
обхвата на ПИРО, те са 
предмет на вътрешни 
административни процедури и 
документи.  

 
II. Предложения за дейности/ проектни идеи, постъпили до 01.04.2022 г. в Община Кърджали във връзка с 

разработване на Програмата за реализация на ПИРО - Кърджали за периода 2021-2027 г. 
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№ Вносител/ Институция/ 
Организация Кратко описание на дейността/проектната идея Коментари 

1 НЧ”Родопски фар 1938” 
 Цялостен ремонт на НЧ „Родопски фар 1938” 

Представеното  предложение за конкретни 
дейности/проектна идея е включено в 
Програмата за реализация на ПИРО  в  Мярка 2.6  
„Модернизация и развитие на спортната и 
културната инфраструктура в общината”, 
Дейност 1 „Реализация на проекти за 
модернизация на сгради на културни 
институции”. 

2 СУ „Йордан Йовков”  

1. Осъвременяване на училищния двор Представените  предложения за конкретни 
дейности/проектна идея са включени в 
Програмата за реализация на ПИРО в  Мярка 2.4 
„Модернизация и рехабилитация на 
образователната инфраструктура и подобряване 
на образователните услуги в общината”,  
Дейност 1 „Реализация на проект/и за 
модернизация на детски градини и училища” и 
Дейност 3 „Реализация на проект/и за ремонт на 
физкултурни салони в училища и детски 
градини”. 

2. Ремонт на провокираната и опасна училищна ограда 
3. Оформяне на централния вход, който наводнява училищната сграда 
4. Осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез 
изграждане на асансьор. 
5. Доизграждане на помещение за публични изяви, съгласно изискванията 
за работа по национални програми и проекти. 

6. Изграждане на открита сцена в двора на училището. 

3 Регионална Библиотека 
”Никола Й. Вапцаров” Извършване на ремонтни дейности в сградата на библиотеката 

Представеното  предложение за конкретни 
дейности/проектна идея е включено в 
Програмата за реализация на ПИРО  в  Мярка 2.6  
„Модернизация и развитие на спортната и 
културната инфраструктура в общината”, 
Дейност 1 „Реализация на проекти за 
модернизация на сгради на културни 
институции”. 

4 

Сдружение „Агенция за 
регионално 
икономическо развитие и 
инвестиции“, Кърджали 

Изграждане на „Многофункционална зала“ с възможности за провеждане 
на спортни, културни бизнес и научни събития. 

Представеното  предложение за конкретни 
дейности/проектна идея е включено в 
Програмата за реализация на ПИРО  в  Мярка 2.6  
„Модернизация и развитие на спортната и 
културната инфраструктура в общината”, 
Дейност 3 „Изграждане и рехабилитация на 
спортни съоръжения в общинския център”. 
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5 Държавна психиатрична 
болница – Кърджали 

Извършване на основен ремонт на сградния фонд на Държавна 
психиатрична болница  

Представеното  предложение за конкретни 
дейности/проектна идея е включено в 
Програмата за реализация на ПИРО  в  Мярка 2.5 
„Модернизация на здравната и социалната 
инфраструктура и подобряване на здравните и 
социалните услуги в общината”,  Дейност 1 
„Реализация на проекти за модернизация на 
здравните заведения в общината” 

6 ОУ “Васил Левски“ – гр. 
Кърджали 

Изграждане на спортна площадка в границите на училищния двор на  ОУ 
„Васил Левски“  гр. Кърджали 

Представеното  предложение за конкретни 
дейности/проектна идея е включено в 
Програмата за реализация на ПИРО  в  Мярка 2.4 
„Модернизация и рехабилитация на 
образователната инфраструктура и подобряване 
на образователните услуги в общината”,  
Дейност 1 „Реализация на проект/и за 
модернизация на детски градини и училища” и 
Дейност 3 „Реализация на проект/и за ремонт на 
физкултурни салони в училища и детски 
градини”  

7 „Габи Тур” ЕООД Превръщане на зона за къпане „Гняздово” в модерна плажна ивица с 
прилежаща специфична инфраструктура 

Представеното  предложение за конкретни 
дейности/проектна идея е включено в 
Програмата за реализация на ПИРО  в  Мярка 4.2 
„Прилежаща туристическа инфраструктура при 
изграждане на лодкостоянка”, Дейност 1 
Реализация на проекти за изграждане на 
туристически зони около водните обекти /извън 
проектите по Дейност 1 от Мярка 1.2./ 

8 ГРУПА  ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТНИЦИ - БСП 

Предложение за промяна  визията на  зона в централната част на град 
Кърджали 

Представеното  предложение е отразено чрез 
дейностите, включени в Програмата за 
реализация на ПИРО за изпълнението на 
Приоритет 2 „Разширяване и модернизиране на 
техническата инфраструктура и благоустрояване 
на населените места”.  
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9 

Народно Читалище 
„Н.Й.Вапцаров 1956” 
с. Кобиляне 
общ.Кърджали 

Основен ремонт на  Младежкия дом в с. Кобиляне 

Представеното  предложение за конкретни 
дейности/проектна идея е включено в 
Програмата за реализация на ПИРО  в  Мярка 2.6  
„Модернизация и развитие на спортната и 
културната инфраструктура в общината”, 
Дейност 1 „Реализация на проекти за 
модернизация на сгради на културни 
институции” 

10 
„Тракийско дружество -
Димитър Маджаров”, 
гр.Кърджали 

1. Саниране на „Тракийски дом", представляващ сграда за културна 
дейност. 
2.Поставяне на фотоволтаични системи на покривната част за 
производство на ел. енергия. 

Представеното  предложение за конкретни 
дейности/проектна идея е включено в 
Програмата за реализация на ПИРО  в  Мярка 2.6  
„Модернизация и развитие на спортната и 
културната инфраструктура в общината”, 
Дейност 1 „Реализация на проекти за 
модернизация на сгради на културни институции 

11 
Областна администрация 
-Кърджали 
 

1.Корекция на река Арда в участъка от Горен яз на Водното огледало  
(Пешеходен мост за Пазар на производителите) до бивш Бетонов център  
на „Хидрострой“ - Кърджали 

2. Корекция на левия бряг на река Арда в опашката на яз.„Студен Кладенец“ 
 (от Ардински мост до ПСОВ-Кърджали). 
3. Реконструкция на съществуващ въжен пешеходен мост в района на  
„Горубсо“ АД, премостващ Водното огледало към кв.„Възрожденци“. 
4. Изграждане на дренажно устройство, успоредно на Главен колектор № 7,  
в района на Парк „Арпезос-Север“-III-та част до Ардински мост. 

 

Представените  предложения за конкретни 
дейности/проектни идеи / точки 1, 2  и 4/ са 
включени в Програмата за реализация на ПИРО  
в  Мярка 2.7 „Опазване и възстановяване на 
околната среда в общината”, Дейност 2. 
„Подкрепа за управление на рисковете от 
наводнения, пожари, свлачища” 
Представеното  предложение /т. 3/ за конкретни 
дейности/проектна идея е включено в 
Програмата за реализация на ПИРО в Мярка 2.1 
„Рехабилитация, модернизация на пътната 
инфраструктурата в населените места. отделните 
населени места с общинския център”, Дейност 2 
„Реализация на проект/и за изграждане на нови и 
рехабилитация на съществуващи мостове”. 
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12 

Областен съвет на БЧК- 
Кърджали –  
доставчик на социална 
услуга „ Дом за стари 
хора в Община 
Кърджали“ 

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в  Дом за стари хора -  гр. 
Кърджали, община Кърджали. 
 

Представеното  предложение за конкретни 
дейности/проектна идея е включено в 
Програмата за реализация на ПИРО  в  Мярка 2.5 
„Модернизация на здравната и социалната 
инфраструктура и подобряване на здравните и 
социалните услуги в общината”,  Дейност 3 
„Реализация на проекти за модернизация на 
социалните услуги в общината”. 

13 
ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С. 
гр. Перник 

Създаване на консултативен кабинет за консултация, рехабилитация и 
психологична подкрепа на лица в риск или жертви на насилие 

Представеното  предложение за конкретни 
дейности/проектна идея е включено в 
Програмата за реализация на ПИРО  в  Мярка 
3.4. „Подобряване качеството и диверсификация 
на социалните дейности и услуги и в културните 
обекти”, Дейност 1 „Реализация на проекти за 
въвеждане на нови социални услуги за хората в 
неравностойно положение” 

 

14 

Българска асоциация на 
професионалистите по 
Здравни грижи – 
Регионална колегия гр. 
Кърджали 

Разкриване на самостоятелна сестринска практика с патронажно 
обслужване по домовете 

Представеното  предложение за конкретни 
дейности/проектна идея е включено в 
Програмата за реализация на ПИРО  в  Мярка 
3.4. „Подобряване качеството и диверсификация 
на социалните дейности и услуги и в културните 
обекти”, Дейност 1 „Реализация на проекти за 
въвеждане на нови социални услуги за хората в 
неравностойно положение” 

 

III. Предложения за дейности/ проектни идеи, постъпили на обществено обсъждане на проекта на ПИРО - 
Кърджали за периода 2021-2027 г., проведено на 20.07.2022 г. 
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№ Предложение за дейност/проектна идея Коментари 

1 

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. 

Предложението е отразено в проекта на Програмата за 
реализация на ПИРО. В Приоритет 1 „Създаване на 
подходящи условия и възможности за икономическо 
развитие, на основата на регионална интелигентна 
специализация и традиционни стопански отрасли” е 
включена нова Мярка 1.4 „Създаване на нови работни места, 
повишаване на заетостта, квалификацията и 
преквалификацията на човешките ресурси”. 

2 

В Програмата за реализация на ПИРО –Кърджали 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. 

Предложението е отразено в проекта на Програмата за 
реализация на ПИРО. В Приоритет 2 „Разширяване и 
модернизиране на техническата инфраструктура и 
благоустрояване на населените места”, в Мярка 2.7 
„Опазване и възстановяване на околната среда в общината” 
са допълнени нови дейности - Дейност 3 „Подкрепа за 
подобряване на качеството на атмосферния въздух на 
територията на общината” и  Дейност 4. „Подкрепа за 
опазване на биоразнообразието” 

 

 
 


