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З А П О В Е Д  

№ 1266/17.06.2020г. 

 

 

за определяне на работна група за разработване на План за интегрирано развитие на 

община Върбица 2021-2027 г. 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.13, чл.23 и чл.32 от Закона за 

регионалното развитие, Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и в 

изпълнение на „Методически указания за разработване и прилагане на Планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.”, одобрени от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството на 25.03.2020 г., 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Работна група за разработване на План за интегрирано развитие на община Върбица за 

периода 2021-2027 г., в следния състав: 

1. Къймет Узунова- секретар на Община Върбица 

2. Айхан Ахмед- директор Д„АПОиФД“ 

3. Хава Хасанова- директор Д“РРХДИП“ 

4. Джемиле Кюлюмова- началник отдел „ОЗСП“ 

5. Джемиле Чолакова- гл.сп.“ППиОП“ 

 

За изпълнение на Комуникационната стратегия на ПИРО и организиране на мерките за 

информация и публичност при разработване и изпълнение на документа, определям за 

отговорник  Джемиле Чолакова – на длъжност  гл.сп.“ППиОП“. 

Отговорникът за Комуникационната стратегия на ПИРО да изготвя прессъобщения, 

публикации за медиите, покани за публичните събития, да поддържа актуална 

информация за ПИРО на сайта на Община Върбица, да съдейства за разпространение на 

анкети, организиране на фокус групи и обществени обсъждания в процеса на 



 

 

разработването и при изпълнението на плана. 

Всички членове на работната група да оказват пълно съдействие на консултантската 

фирма, избрана за изпълнител на услугите по разработване на ПИРО, като и предоставят  

цялата поискана информация и данни, съответно всеки в своите компетенции и 

професионална  област, необходими за извършване на работата. Членовете на работната 

група да попълват въпросници, справки, изпращат писма до институции и търсят 

собствени източници на поисканата информация в хода на подготовката на ПИРО. 

Членовете на работната група да съгласуват всички разработени от консултантите 

части на ПИРО, съобразно своите компетенции, да дават мнения, предложения и 

допълнения към документа преди представянето му за обществено обсъждане и преди 

окончателното му внасяне за одобрение от Общински съвет – Върбица. 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Бейсим Мустафа –заместник 

кмет на Община Върбица. 

Копие от заповедта да се връчи на съответните лица за сведение и изпълнение. 

  

 

инж.Мердин Байрям  /П/ 

Кмет на Община Върбица 

 


