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НА
ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 Г.

Същност на настоящия документ
Този документ представлява кратко изложение на основните елементи, в качеството
им на основополагащи, т.е. върху тях се разработва

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

За съжаление, с оглед на пандемията и продължаващата извънредна обстановка, не е възможно
и коректно да организираме провеждане на присъствени срещи между заинтересованите
страни. Но сме осигурили алтернативен вариант, чрез който ще имате пълна възможност да се
включите в общественото обсъждане, без риск за Вашето здраве.

Моля да изразите Вашето мнение в анонимната анкета, създадена специално за това
обществено обсъждане, на следния адрес:

https://forms.gle/srnE6M7fMXejxH948

Можете да дадете вашето мнение до 30.11.2020 г. включително.
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СЪЩНОСТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА МЪГЛИЖ
Планът за интегрирано развитие на Община Мъглиж е
част от система от стратегически документи
и интегрира регионалното и пространственото развитие.

Представя визия, цели, приоритети и решения за постигане
на по-висок жизнен стандарт на жителите на Община Мъглиж
и се стреми да създаде оптималните условия за устойчивото й развитие.

Служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за
развитие на общината и населените места,
които се отчитат при разработването на инвестиционни програми
и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете
на Европейския съюз.
ПИРО се изработва за цялата територия на Община Мъглиж,
като се цели определяне и изпълнение на интегриран подход
за удовлетворяване на идентифицираните нужди
и за подкрепа на потенциалите за развитие.
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РАМКА НА ОБВЪРЗАНОСТ С ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ
ПИРО се разработва съгласно Закон за регионалното развитие и Методически
указания, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и в съответствие със
стратегически документи на регионално, национално и европейско ниво.

Закон за
регионалното
развитие
Стратегически
документи на
европейско
ниво

Стратегически
документи на
национално
ниво

Методически
указания (за
разработване
на ПИРО)

Стратегически
документи на
регионално
ниво
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ОБХВАТ НА ПИРО МЪГЛИЖ 2021 – 2027

Цялостна стратегия и визия за развитие на Община Мъглиж

ВРЕМЕВИ ОБХВАТ
Средносрочен

7 години

ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР

Всички населени места в
Община Мъглиж

Взаимодействие с
други населени
места и общини

ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ
Интегриран подход на развитие – тясна координация на различните публични
политики и интегриране на различни секторни дейности.
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СФЕРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ИКОНОМИКА

ИНФРАСТРУКТУРА

ЕКОЛОГИЯ

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
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ЦЕЛИ НА ПИРО МЪГЛИЖ 2021 – 2027

Да представи визия за
Община Мъглиж през
периода.

Да дефинира
приоритети и
решения за постигане
на по-висок жизнен
стандарт на
населението в
Общината.

Създаване на
оптимални условия за
устойчиво развитие на
Общината чрез
познаване и
използване на
наличните ресурси и
възможности.

Да потърси
максимален
мултиплициращ ефект
за по-високи
резултати чрез
интегриран подход
спрямо различните
секторни политики.

Координация и
интегриране на
всички политики и
планови ресурси собствени и от
европейската
кохезионна политика.

Осигуряване на
съответствие на
всички дейности с
действащата
нормативна рамка и
европейските
националните и
стратегически
документи.
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ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПИРО МЪГЛИЖ 2021 – 2027

ЕТАП I
• Планиране и
проектиране на Плана
• Осигуряване на
информация
• Изготвяне на проект за
анкета за проучване на
нагласите и
очакванията сред
жителите на Общината
и всички
заинтересовани страни
• Провеждане на
анкетата
• Анализ на резултатите
и обработване на
информацията за
включване в ПИРО
• Подготовка на SWOTанализ

ЕТАП II
• Формулиране на визия
• Формулиране на цели
и приоритети
• Изготвяне на стратегия

• Обществено
обсъждане
• Дефиниране на
проекти и изготвяне на
индикативна
финансова таблица
• Дефиниране на
индикатори и действия
за наблюдение, оценка
и актуализация на
Плана

ЕТАП III
• Изготвяне на
програма за
реализация
• Окончателно
завършване
на ПИРО
• Предаване на
ПИРО на
Възложителя
• Внасяне на
ПИРО за
одобрение в
Общински
съвет
Мъглиж
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ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПИРО МЪГЛИЖ 2021 - 2027
Уводна част
1.
Цели, място и роля на ПИРО Мъглиж
1.1.
Цели на ПИРО Мъглиж
1.2.
Място на ПИРО Мъглиж в цялостната система от документи за стратегическо
планиране на регионалното развитие
1.3.
Роля на ПИРО Мъглиж в цялостната система от документи за стратегическо
планиране на регионалното развитие
2.
Законови норми, подход и принципи, на които се основава ПИРО Мъглиж
3.
Отговорности на институциите и партньорите за разработването и приемането
на ПИРО Мъглиж
4.
Очаквани резултати от приемането на документа и използването му за целите
на стратегическото регионално и пространствено планиране на общинско ниво
Част Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното
I
състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Мъглиж
Част Цели и приоритети за развитие на Община Мъглиж за периода 2021 - 2027
II
Част Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите
III
страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при
спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и
публичност
Част Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на
IV
идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на
възможностите за сътрудничество с други общини – приоритетни зони за
въздействие
Част Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за
V
развитие
Част Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към
VI
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия
Част Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО
VII
Част Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР
VIII
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ЧАСТ ОТ АСПЕКТИТЕ,
КОИТО СЕ АНАЛИЗИРАТ
ПРИ ЕТАП I СА:

-

Социална инфраструктура,
образование и здравеопазване;

-

Спортни и младежки дейности;

-

Култура.

5. Устройство на територията:
1. Въведение.
2. Обща характеристика. Профил на
Община Мъглиж:
-

структура;
-

Селищна мрежа;

-

Характеристики на малките

Местоположение, граници и
териториален обхват;

Териториално – урбанистична

населени места.
6. Инфраструктурно развитие –

-

Природни условия и ресурси;

свързаност и достъпност на

-

Териториални и поземлени

територията:

ресурси;

-

-

Биоразнообразие.

3. Състояние на местната икономика:
-

Промишленост;

-

Селско стопанство;

-

Горско стопанство;

-

Туризъм;

-

Търговия.

система;
-

Водоснабдяване и канализация;

-

Енергийни мрежи, ВЕИ,
газификация;

-

Телекомуникации.

7. Екологично състояние и рискове:
-

4. Развитие на социалната сфера и
човешки ресурси:

Транспортно – комуникационна

Състояние на води, въздух,
почви;

-

Шум и радиация;

-

Управление на отпадъците.

-

Демографска характеристика;

-

Пазар на труда – заетост и

8. Публично-частни партньорства.

безработица;

9. Административен капацитет.

Жилищен сектор;

10. Взаимодействие с други общини.

-

11. SWOT-анализ
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ЕТАП II – ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЯ

ВИЗИЯ НА ПИРО МЪГЛИЖ 2021 – 2027 Г.

Европейска община със среда насърчаваща социалното и
икономическо развитие, привлекателна за живот, инвестиции и
туризъм.

ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Устойчиво развитие, стремеж към преодоляване на
демографската криза и бедността, чрез насърчаване на
икономическата активност, използвайки местния потенциал и
ресурси и привличане на инвестиции.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ЦЕЛИТЕ – кратка неизчерпателна извадка

✓

Повишаване обема на инвестициите в местната икономика,
създаване на благоприятна и атрактивна среда за развитие на
бизнеса, базирана на знанията и иновациите.

✓

Подобряване качеството на живот в населените места на община
Мъглиж с традиции в селското стопанство.

✓

Изградени партньорства.

✓

Използване на частни ресурси в реализацията на публични проекти.

✓

Подобряване на туристическото предлагане.

✓

Създаване на условия за постоянно повишаване на квалификацията
в отговор на динамичните промени и изискванията на пазара на
труда.

✓

Рехабилитирана

общинска пътна мрежа

и обновени пътни

съоръжения.
✓

Рехабилитирана улична мрежа.
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ЕТАП III ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
ВЪЗМОЖНИ ТЕМИ ЗА ПРОЕКТИ

Благоустрояване,
развитие
на
общинската
инфраструктура,
подобряване на транспортната инфраструктура и повишаване
безопасността на гражданите

Подобряванена училищната среда - ефективно управление на
общинските ресурси в образованието, здравеопазването и социалните
дейности, модернизиране на образователната инфраструктура

Запазване на действащите социални услуги

Създаване и изграждане на подходяща среда за спорт и младежки
дейности
Опазване на околната среда и ефективно управление на отпадъците
на територията на общината

Подобряване на трудовата заетост, стимулиране развитието на малкия и
средния бизнес, на гражданското общество и неправителствения сектор

Създаване условия за привличане на инвестиции

Съхранение и обогатяване на традициите в Общината

Подобряване качеството и усъвършенстване на административното
обслужване
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!
ВАШЕТО МНЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ВЗЕТО ПРЕДВИД ПРИ
ПОДГОТОВКАТА НА ПИРО МЪГЛИЖ
2021 – 2027 Г.

ОЧАКВАМЕ СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, В Т.Ч.:
- ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИГ
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СФЕРА – УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ
ГРАДИНИ И ДР.
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ЧИТАЛИЩА, РЕЛИГИОЗНИ
ХРАМОВЕ И ДР.
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСЯКАКВИ ОРГАНИЗАЦИИ, КЛУБОВЕ, ОТБОРИ И
ДРУГИ
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪСЕДНИ ОБЩИНИ
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