ПРОТОКОЛ № 1

Днес 06.10.2021 г. в изпълнение на Заповед № РД-01-05-373/06.10.2021 г на кмета на
община Кочериново в Заседателната зала на община Кочериново се проведе първата
среща на работната група за изготвяне на ОПР 2021-2027 г.
Присъствали 10 членове от определените със заповедта 15 членове. Изготви се
Присъствен списък, който се приложи към настоящия протокол.
Срещата се проведе при следния дневен ред:
1. Запознаване на участниците с целта за изготвяне на ОПР.
2. Разпределение на функциите на всеки отделен член на работната група и сферата в
която ще работи.
3. Приемане на етапите на изготвяне на ОПР
4. Приемане на график за изработване на ОПР
По т. 1 и 2 от дневния ред:
д-р. инж. Светозар Михайлов – председател на работната група запозна
членовете с изискванията на ЗРР във връзка изготвянето на Общински план за развитие
/ОПР/2021-2027 и Методическите указания на МРР по тази тема. Определен бе начина
на събиране на първоначалната и следваща информация. Ясно бе заявена позицията, че
дейността на работната група ще се извършва при пълна прозрачност и публичност.
Материалите от изготвянето на ОПР, както и протоколите от работата на групата ще
бъдат достояние на широката общественост, чрез публикуването им на сайта на
общината. За поддържане на обратна връзка с желаещите да направят предложения и
съображения, ще се осигури достъп до сайта на общината.
Работните срещи на комисията, както и общественото обсъждане ще се проведе
при спазване на всички противоепидемични мерки.
Разпределени бяха приоритетните области в които ще работи и консултира
всеки участник в работната група. Плана ще се изготви, като се приложи интегриран
подход при плануване на приоритетите. Например: създаване на завършен
туристически продукт, които да свързва история, природна забележителност,
информационна и рекламна дейност, инфраструктура, създаване условия за спортуване,
места за отдих, състояние на човешките ресурси, развитие на занаяти и културната
самодейност и т.н. Друг пример е обвързване на селското стопанство с образованието,
биологичното земеделие, разнообразяване на отглежданите култури, осигуряване
възможност за търговия с продукти със селско стопански произход, връзката с
преработвателната промишленост и дълбочинно преработване на суровините при

спазване на екологичните норми и стандарти и не на последно място намаляване на
административните пречки. В тази връзка предложенията от стопанските субекти са
решаващи. Значително място в ОПР ще намерят общите проекти и цели със съседните
общини. Ще посочим приоритетните области на сътрудничество, като ще предложим
идеи за общи проекти. Надявам се че общините ще разберат че заедно сме по-силни и
ще интегрират усилията си в изпълнение на общи проекти.
Прие се следното разпределение:
- Любка Джонова – социално политика
- Ивайло Велков - визия за развитие на общината и приоритетни области.
- Стоян Банчев – административен капацитет
- арх. Екатерина Баханова - ОУПО, инвестиционни проекти, синхронизиране на
приоритетите заложени в ОУПО и ОПР
- Даниела Кирова - бюджетна обезпеченост
- Татяна Стойчева-структура на приходите и разходите на общината
- инж. Кирил Михов ОУПО, зони за приоритетно развитие, жилищна осигуреност
- инж. Радка Георгиева-Приложения № 1 и 2 от Методиката
- Евгения Милчева Райчо Калайджийски –състояние на образованието
- Катя Селска, Даниела Миланова – екологичен анализ на сегашното състояние и
тенденции за развитие. историческо наследство
- Лалка Иванова и Жулиета Лазова – културно-историческо наследство

По т. 3 от дневния ред
Приемане на етапите за изготвяне на ОПР. Приеха се следните етапи:
1 -ви етап Събиране на първоначална информация. /10.10.2021г
2-ри етап Изработване на Предварителна оценка ./ 20.10.2021г
3-ти етап Публично обсъждане на ОПР работна фаза./ 15.11.2021 г
4-ти етап Обсъждане на постъпилите предложения, становища, мнения./ 20.11.2021 г
5-ти етап Окончателно приемане на ОПР./10.12.2021 г

По т. 4 от дневния ред

Приемане на следния график за изработване на ОПР:
1. Приемане на предварителната оценка - 20.10.2021 г
2. Изготвяне на предварителния вариант /работна фаза/ на ОПР - 30.10.2021 г
3. Представяне на окончателния вариант - 30.11.2021 г
Предложено бе и се прие т. 3 и т. 4 да бъдат обсъждани заедно. Всеобщо е
мнението, че ОПР трябва да се изготви възможно по-скоро, тъй като има известно
закъснение спрямо законно регламентирания срок.
Стоян Банчев обърна внимание при изготвяне на всички документи да се
съобразяваме с Методическите указания на МРР. Предложи да се изпрати писмо до
РИОС за необходимостта от екологична оценка на ОПР. Поясни необходимостта от
изготвяне на протоколи от проведените срещи.
За водене на протокола бе определена Катя Селска.
Даниела Миланова благодари за отправената покана и включването на НПО в
процеса на изготвяне на този стратегически документ. Предложи да бъде включена в
областта на културно-историческото наследство. Предложението бе прието.
Прие се за следващата работна среща предварително, да се изпращат
материалите за запознаване.
С това дневния ред бе приключен и председателя закри работната среща
Протокола от работата на работната група да бъде качен на сайта на общината.
Настоящия протокол се състави в един екземпляр и представлява неразделна
част от документацията за работата на работната група.
Приложение: Присъствен лист - неразделна част от настоящия протокол.

Дата: 06.10.2021 г.

Протоколист:……П…………..
/К. Селска/

