Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 26 / 31.03.2021 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 31.03. 2021 година /сряда/
от 09.00 часа проведе редовно заседание.
На заседанието присъстваха 16 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ТРЕТА ТОЧКА: Приемане на План за интегрирано развитие на община Лозница за периода
2021-2027 г.
………………………………………………………………..........................................................................
Г-н Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна –
записка.
Г-жа Данаила Савова – Петрова също направи разяснение по внесената докладна – записка.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
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ЗА
отсъства
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Име, фамилия
Селиме Исмаилова
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
Въздържал се

Гласували 16 – Общински съветници
„ЗА” – 15
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1
РЕШЕНИЕ № 143
31 март 2021 год.
Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е регламентирано в
Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година, както и в правилника за
неговото прилагане. В новия програмен период 2021-2027 г. ПИРО обединяват в рамките на един
стратегически документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните
планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които се изготвяха до момента.
Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата от
документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Те са в
йерархична съподчиненост на документите от по-горните нива – интегрирани териториални

стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и актуализираната Национална
концепция за регионално и пространствено развитие. Изготвят се с хоризонт от 7 години и очертават
средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината в съответствие с
интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия
устройствен план на общината (чл. 13. ЗРР). Към момента на изготвяне на ПИРО Лозница, за
община Лозница има изготвен ОУПО. В този смисъл ПИРО е синхронизиран с него по отношение на
част от анализите и изводите от тях. ПИРО се приема от общинския съвет по предложение на кмета
на общината, според чл. 13 от ЗРР.
Съгласно Договор № 15/12.02.2020г. Община Лозница е възложила разработването на Плана
за интегрирано развитие на община Лозница за периода 2021-2027 г. на „Институт за управление на
програми и проекти „ ООД.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.23, т.1 и чл.24, т.1 от Закона за
регионалното развитие (ЗРР), чл.21, ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие (ППЗРР), при изпълнено изискване на чл.20 от ППЗРР, Общински съвет
Лозница
РЕШИ:
1. Приема План за интегрирано развитие на община Лозница за периода 2021-2027 година.
Възлага на Кмета на община Лозница последващи съгласно закона действия.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Техн. Сътрудник:
А. Салиева

Председател на ОбС: /п/
И. Ахмедов

