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ЗАПОВЕД
№ РД-25-510
гр.Каспичан, 20.08.2020 год.
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Методически указания за разработване
на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г.
СФОРМИРАМ:
Работна група за подготовка, изготвяне и одобряване на ПИРО 2021-2027 г. в следния
състав:
1. инж. Славей Славов – изготвя анализ на обща характеристика на общината.
2. Иванка Найденова – изготвя анализ на състоянието на местната икономика.
3. Виолета Троянова - изготвя анализ за развитието на социална сфера и човешките
ресурси.
4. инж. Женя Радева - изготвя анализ на инфраструктурното развитие, свързаност и
достъпност на територията.
5. Лиляна Любомирова - изготвя анализ на екологичното състояние и рискове;
6. Христина Йорданова - изготвя анализ на административния капацитет на общинската
администрация за реализация на ПИРО, както и необходимостта от укрепването му.
7. Даниела Станчева - изготвя анализ на културно-историческото наследство.
8. Лиляна Любомирова - изготвя анализ на състоянието на селищната мрежа и селищния
сектор.
9. инж. Славей Славов – описание на елементите на градското културно наследство.
10. Лиляна Любомирова - изготвя анализ на връзката на общината със съседните
територии, извън административните й граници.
11. Милен Минчев – изготвя анализ на влиянието на големи инфраструктурни проекти с
регионално и национално значение, предвидени за реализация на територията на
общината.
12. SOWT АНАЛИЗ – всички членове на работната група.
13. Виолета Троянова – описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от
проведения социално-икономически анализ на районите в Република България.
14. Всички членове на работната група – Визия за развитие на Община Каспичан.
15. Всички членове на работната група – Цели и приоритети на ПИРО.
16. Мая Николова - Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и
заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на
ПИРО.
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17. Милен Минчев, Христина Йорданова, Иванка Найденова, инж. Славей Славов, инж.
Женя Радева и Виолета Троянова – Определяне на зони за прилагане на интегриран
подход за удовлетворяване идентифицираните нужди и подкрепа на потенциалите за
развитие и възможностите за сътрудничество с други общини.
18. Милен Минчев, Христина Йорданова, Иванка Найденова, инж. Славей Славов, инж.
Женя Радева и Виолета Троянова – Програма за реализация на ПИРО и описание на
интегрирания подход за развитие.
19. инж. Женя Радева – Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за
адаптиране към климатични промени и за намаляване на риска от бедствия.
Определям срок за изготвяне на анализите 31.08.2020 год., като на същата дата се проведе
междинна среща на работната група, на която да се докладват изготвените анализи.
Проекта на ПИРО 2021-2027 г. да ми се представи в срок до 15.09.2020 год.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и
изпълнение.

Милена Недева
Кмет на община Каспичан
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