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ЕТАП / ДЕЙНОСТ ОТГОВОРЕН КРАЕН СРОК 
ИНФОРМАЦИЯ И УЧАСТИЕ 

НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
ЛИЦА 

РЕЗУЛТАТ 

1.     Сформиране на 
работна група, която отговаря за 
подготовката, изготвянето и 
одобряването на ПИРО 

•   Кмет на община – 
издава заповед за 
сформиране на работна 
група 

23.02.2021 г. 

•    Представяне на екипа пред 
обществеността с данни за 
контакти; 

•   Сформирана работна 
група; 

•    Информация в медиите; •   Изготвен план за работа; 

•    Информация на сайта на 
общината. 

•   Информирани граждани - 
как и към кого могат да 
отправят предложения. 

2. Уведомяване на 
компетентна РИОСВ за 
разработването на плана. 

•    Кмет/ зам.-
кмет на общината; 23.02.2021 г. 

На най-ранен етап, кметът 
на общината уведомява РИОСВ 
за разработването на плана и  ако 
бъде указано, възлага 
извършване на екологична 
оценка (ЕО) и оценка за 
съвместимост (ОС) по правилата 
на ЗОП – предмет на друг 
отделен договор; 

•    Уведомено РИОСВ с 
искане на преценка за 
необходимостта от 
извършване на екологична 
оценка; 
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2. Набиране на изходна 
информация за разработването на 
ПИРО 

•   Ръководител на 
работната група, 
директори на дирекции, 
експерти в различните 
области; 

28.02.2021 г. 

•    Съставяне на писма  за 
набиране на изходна информация 
за разработването на ПИРО от 
различни източници/институции; 

•   Съставени и изпратени 
писма за информация; 

• Изпълнител  
•    Изпращане на писмата от 

Възложителя до отделните 
респонденти; 

•   Набрана изходна 
информация за 
разработването на ПИРО. 

  

•    Набиране на изходната 
информация за разработването на 
ПИРО и предоставянето й на 
Изпълнител. 

  

3. Описание на 
комуникационната стратегия, на 
партньорите и заинтересованите 
страни и формите на участие в 
подготовката и изпълнението на 
ПИРО при спазване на 
принципите за партньорство и 
осигуряване на информация и 
публичност 

•   Ръководител на 
работната група, 
експерти в различните 
области; 

25.02.2021г. 

•    Публикуване на информация 
в медиите, в сайта на общината, 
за началото на процеса на 
стратегическо планиране и 
даване на възможност на 
гражданите за заявяване на 
интерес за участие - чрез 
предоставяне на електронна 
поща, на която да бъдат 
информирани и канени за 
участие в различните форми за 
участие в процеса; 

•   Изготвена 
комуникационна стратегия; 
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•   Изпълнител 

•    Изготвяне на списък/ци с 
потенциалните участници в 
процеса на разработване и 
изпълнение на ПИРО - 
граждански организации, 
обществени съвети, кметски 
съвети, квартални съвети, 
профсъюзи и професионални 
организации, академици и местни 
личности с експертиза в 
определена област, граждани, 
заявили желание. *Могат да 
бъдат групирани във фокус 
групи. 

•   Изготвени списъци със 
заинтересовани страни (които 
могат да бъдат текущо 
допълвани и актуализирани). 

4. Анализ на икономическото, 
социалното и екологичното 
състояние, нуждите и 
потенциалите за развитие на 
съответната община 

•   Ръководител на 
работната група, 
експерти в различните 
области; 

10.3.2021 

•   Публикуване на информация 
в медиите за извършване на 
проучванията и как гражданите 
биха могли да вземат участие в 
тях;  

•   Проведено анкетно 
проучване; 

•   Изпълнител 

•   Публикуване в сайта на 
общината на информационно 
съобщение и анкета до 
различните групи. 

•   Изготвен анализ на 
икономическото, социалното 
и екологичното състояние, 
нуждите и потенциалите за 
развитие на съответната 
територия. 
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5. Формулиране на визия, цели 
и приоритети за развитие за 
периода 2021-2027 г. 

•   Ръководител на 
работната група, 
експерти в различните 
области; 

15.03.2021 г. 

•   Публикуване на информация 
в медиите за процеса и как 
гражданите биха могли да вземат 
участие в него;  

•   Информирани граждани; 

•   Изпълнител. 

•    Публикуване в сайта на 
общината на съобщение и анкета 
(може да бъде обща анкета с 
предходния етап).  

•   Изработени, обсъдени и 
приети визия, цели и 
приоритети на ПИРО. 

6. Определяне на зони за 
прилагане на интегриран подход 
за удовлетворяване на 
идентифицираните нужди и за 
подкрепа на потенциалите за 
развитие и на възможностите за 
сътрудничество с други общини 

•   Ръководител на 
работната група, 
експерти в различните 
области; 15.03.2021г. 

•   Организиране на работна 
среща между назначената 
работна група и Изпълнител за 
определяне на приоритетните 
зони за въздействие в общината 
на база на анализ  и визия, цели и 
приоритети за развитие за 
периода 2021-2027; 

•   Определени приоритетни 
зони за въздействие 

•   Изпълнител 
•   Публикуване на информация 

в медиите и в сайта на общината 
за взетите решения. 

7. Изработване на индикативен 
списък на важни за общината 
проектни идеи и Програма за 
реализация на ПИРО и описание 
на интегрирания подход за 
развитие. 

•   Ръководител на 
работната група, 
експерти в различните 
области; 

15.03.2021г. 

• Включване на  проектни идеи 
на заинтерсеовани лица в 
Програма за реализация на 
ПИРО; • Изработена Програма за 

реализация на ПИРО 

•   Изпълнител. 
•   Отразяване на процеса в 

медиите и на сайта на общината - 
преди и след обсъждането. 
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8. Разработване на  мерки за 
ограничаване изменението на 
климата и мерки за адаптиране 
към климатичните промени и за 
намаляване на риска от бедствия 

• Ръководител на 
работната група, 
експерти в различните 
области; 

15.03.2021г. 

• Включване на  проектни идеи 
на заинтерсеовани лица в 
Програма за реализация на 
ПИРО; 

•   Формулирани мерки за 
ограничаване на изменението 
на климата и за адаптация 
към вече настъпилите 
промени 

• Изпълнител 
•   Отразяване на процеса в 

медиите и на сайта на общината - 
преди и след обсъждането. 

9. Определяне на необходими 
действия и индикатори за 
наблюдение и оценка на ПИРО 

• Ръководител на 
работната група, 
експерти в различните 
области; 

15.03.2021г. 

•   Разглеждане на целия проект 
на документа от работната група 
и определяне на необходими 
действия и индикатори за 
наблюдение и оценка на ПИРО 
от ИУПП. 

•  Определени необходими 
действия и индикатори за 
наблюдение и оценка на 
ПИРО 

• Изпълнител. 

10. Обсъждане на плана с 
обществеността 

•   Кмет/ зам.-кмет на 
общината; 

15.03.2021-
31.03.2021г. 

•    Публикуване на проекта на 
документа на интернет 
страницата на общината *За  14 
дни за онлайн консултации.  

• Изработен в партньорство 
със заинтересовани лица 
ПИРО 2021-2027 г.  
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•     Ръководител на 
работната група, 
експерти в различните 
области;  

•   Изпълнител 

•    Публикуването на проекта на 
документа на интернет 
страницата на общината ; 
съобщение в медиите, съобразно 
с Комуникационната стратегия; 

•    Обществено обсъждане на 
ПИРО. 

  

11. Извършване на Екологична 
оценка при необходимост по 
преценка на компетентна 
РИОСВ. 

•    Кмет/ зам.-кмет на 
общината; 

  

*Когато проектът на ПИРО е 
готов и публикуван за 
обществено обсъждане (за 
минимум 14 дни), кметът на 
общината уведомява РИОСВ за 
разработването му и ако това 
бъде изискано, възлага 
извършване на екологична оценка 
(ЕО) и оценка за съвместимост 
(ОС) по правилата на ЗОП – 
предмет на друг отделен 
договор; 
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•    Ръководител на 
работната група, 
експерти в различните 
области; 

•    Представяне на 
резултатите от Екологичната 
оценка (ако такава бъде 
изискана от РИОСВ) по време на 
заключителното обществено 
обсъждане на проекта на ПИРО. 

•   Извършена Екологичната 
оценка (ако такава бъде 
изискана от РИОСВ); 

•    Избран изпълнител 
по правилата на ЗОП.   

•   Представени 
резултатите от 
Екологичната оценка (ако 
такава бъде изискана от 
РИОСВ) по време на 
заключителното обществено 
обсъждане на проекта на 
ПИРО. 

12. Приемане на ПИРО от ОбС 

•    Кмет/ зам.-кмет на 
общината; 

31.03.2021г. 

•    Приемане на ПИРО от 
Общински съвет; 

ПИРО на община Годеч за 
периода 2021-2027 г. 
 

 

 

 

 

 

•    Ръководител на 
работната група, 
експерти в различните 
области; 

•    Публикуване на приетия 
ПИРО на интернет страницата на 
общината и в Портала за 
обществени консултации на 
Министерски съвет 
www.strategy.bg 

 •    Общински съвет.   
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