
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
ОТ ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА (РГ) ЗА ПОДГОТОВКА И ОДОБРЯВАНЕ НА 

„ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г.” 
 

Днес, 18.12.2020г. от 10.30ч. в зала на Община Никола Козлево се проведе първо заседание 
на Работна група, назначена със заповед № РД-455 от 09.12.2020г. на Кмета на община Никола 
Козлево, за подготовка и одобряване на „План за интегрирано развитие на община Никола Козлево 
(ПИРО) за периода 2021-2027г.” 

Работната група бе в разширен състав, като присъстваха и кметове на населени места в 
рамките на община Никола Козлево. 
 Г-жа Павлинка Дякова, представител на фирма „Ярки цветове” ЕООД, откри първото 
заседание на работната група, представяйки основната структура на ПИРО. Тя запозна присъстващите 
с действащите законови разпоредби относно ПИРО. Разясни новите моменти и направи сравнителен 
анализ относно разликите на ПИРО и Плана за развитие на общината 2013-2020г. 
 Г-н Димитър Шарбанов, управител на фирма „Ярки цветове” ЕООД, акцентира върху няколко 
ключови моменти: 
 - Кратките срокове за изработка на ПИРО, като апелира всички членове на работната група 
заедно с кметовете на населени места да съдействат и да положат максимални усилия, за да може 
ПИРО да бъде подготвен и одобрен до края на месец март 2020г.; 
 - Проблемите в нормалната комуникация, провеждането на работни срещи с фокусните групи 
и получаването на обратна информация от заинтересованите лица в следствие на пандемията COVID 
19. В тази връзка посочи важната роля на кметовете на населени места да бъдат посредници в 
предаването на мнения, предложения и препоръки на хората по места. Така да се стимулира  и 
изпълни подходyt „отдолу-нагоре” при идентифицирането на нуждите, потенциала за развитие и 
възможните решения, които да бъдат заложени в ПИРО. 
 - Важността на туризма, инвестициите и дефинирането на зоните за въздействие в ПИРО. 
 Г-н Мюждет Шабан, специалист „Екология и опазване на горите”, обърна внимание, че 
общината е относително отдалечена от основни магистрални и ЖП коридори, което е основна 
причина за ограничените инвестиции в общината.  
 Това изказване породи дискусия и Г-жа Павлинка Дякова обърна внимание на някои силни 
страни на общината и възможности за нейното развитие: 
 -липсата на тежка индустрия е запазила общината от промишлени отпадъци и замърсявания; 
 - красотата на природата е предпоставка за развитието на туризъм; 
 - възможността от организиране на събития, които да привлекат посетители и да 
популяризират община Никола Козлево като цяло. 
 Г-н Иван Иванов, заместник кмет, обърна внимание, че общината вече има опит в 
организирането на събития от национален ранг, като за втора поредна година се организира 
национално първенство по колоездене.   
 Г-н Петър Димитров, секретар на общината, раздаде на кметовете на населени места анкетни 
карти, предназначени за населението и бизнеса за проучване на нагласите на общността, относно 
нови идеи и виждания и идентитициране на заинтересованите страни  за развитието на община 
Никола Козлево в периода 2021-2027г. В анкетата е предложена примерна визия за плана с 
възможност, който иска да я допълни. Същите анкети са публикувани в електронен вариант на 
интернет страницата на общината. 
 За финал на срещата Г-н Ешреф Реджеб, кмет на общината, увери присъстващите, че 
общинското ръководство ще направи всичко възможно и ще съдейства за да може ПИРО да бъде 
подготвен и одобрен в срок. 
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