
План за интегрирано развитие на община Искър (ПИРО)

за периода 2021-2027 г.

Обсъждане резултати от анкетно проучване проведено в периода 21.02.2022г – 21.03.2022г. и на предложенията за 

основните елементи на ПИРО

гр. Искър

15.04.2022г.
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Демографски

Социални

Икономически

Проблеми на пътната и техническата инфраструктура

Екологични

Проблеми на обществения ред и сигурността

Друго:

Какви са основните проблеми за развитието на община Искър според Вас?
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Състояние на техническата инфраструктура и елементите на градската среда

Осветеността на улиците

Проблеми със сметосъбирането и чистотата

Липса на достатъчно предприятия и работни места

Безработица и ниски доходи

Ограничен достъп до административни услуги

Ограничен достъп до здравни услуги

Ограничен достъп до социални услуги

Ограничен достъп до културни събития

Битова престъпност

Обезлюдяване

Друго:

Кои са най-големите проблеми на населеното място, където живеете?



30%

80%

55%

35%

20%

5%

30%

55%

15%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ниска раждаемост

Миграция на млади и образовани хора

Продължителна безработица

Ниска образованост на населението

Неефективна интеграция на групи в неравностойно положение

Престъпност и нарушения на обществения ред

Ниско качество или затруднен достъп до здравеопазване

Ниско качество или затруднен достъп до социални услуги

Ниско качество или затруднен достъп до образование

Друго:

Кои са основните демографски и социални проблеми на община Искър? 
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Недостатъчно разнообразие на икономическите сектори

Недостиг на квалифициран персонал

Превес на отрасли с ниска производителност и ефективност

Недостиг на местни ресурси (суровини и материали)

Отдалеченост от основни транспортни артерии за износ на продукция

Липса или недостатъчно развитие на високотехнологични и иновативни …

Остаряла и амортизирана производствена база на предприятията

Липса на логистична база и подкрепа за стартиране на нови предприятия

Неконкурентни и замиращи производства в местната икономика

Сезонна зависимост на местните производства

Слабо развити трансгранични връзки със съседните държави

Липса или лошо състояние на логистичната бизнес инфраструктура

Друго: 

Кои са най-сериозните икономически проблеми на община Искър?
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уличните настилки

пространствата между сградите

тротоарните/алейните настилки

уличното осветление

зелените площи

детските площадки

поставянето на видеонаблюдение

спортните площадки

паркингите

Според Вас кои елементи на жизнената среда трябва 
приоритетно да бъдат подобрени/изградени във Вашето 

населено място?
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Състоянието на пътната и улична инфраструктура

Състоянието на водоснабдителната и канализационна мрежа

Липса на обществен транспорт

Състоянието на околната среда – зелени площи, води, въздух, 
отпадъци

Състоянието на обществения сграден фонд

Недостиг на обекти за обществено обслужване

Друго:

Кои са най-съществените проблеми на техническата инфраструктура в общината?
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Подобряване на техническата инфраструктура

Привличане на инвеститори за създаване на нови предприятия и работни места

Развитие на селскостопански продукти и създаване на преработвателни предприятия

Повишаване на капацитета на местната общност за изпълнение на проекти

Повишаване на образованието и квалификацията на човешките ресурси

Подкрепа за научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации

Подобрено качество и он-лайн достъп до административни услуги

Друго:

Кои фактори биха могли да бъдат двигател за развитието на общината до 2027 г.?
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Липса на подходящи инвестиционни терени

Липса на офис пространства

Липса или лошо състояние на техническата инфраструктура в индустриални зони

Липса на подходяща информационна инфраструктура

Затруднен достъп до основни логистични центрове и пазари

Данъчни и административни бариери

Липса на квалифицирана работна ръка

Друго:

Кои са според Вас ограниченията за развитие на успешен бизнес в общината?
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Преодоляване на демографската криза

Насърчаване на икономическото развитие

Осигуряване на работни места

Подобряване качеството на техническата инфраструктура и градската среда

Подобряване качеството на образователните, социалните и здравните услуги

Друго: Чистотата

Кои са трите основни проблема, които Община Искър трябва приоритетно да реши в 
периода на изпълнение на ПИРО 2021-2027 г.?
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Познавате ли приоритетите на Общинския план за 
развитие на община Искър за периода 2014-2020 

г.?

Да Не
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Кои според вас са най-приоритетните зони за въздействие, в които трябва 
да се насочат повече ресурси и мерки в Плана за интегрирано развитие на 

общината 2021-2027 г.?

Подобряване на съществуващите и/или изграждане на индустриални и бизнес зони

Подобряване на зоните/елементите на градската среда

Подобряване на зони с преобладаващи административни/публични функции

Подобряване и развитие на зони за култура и духовност

Подобряване и развитие на зони за отдих и туризъм

Подобряване на зони с преобладаващи жилищни функции

Подобряване на зони за транспортна дейност

Друго:



Моля, предложете идеи за проекти, които община Искър може да изпълни 

съвместно със съседните общини? 

 Да има клинична лаборатория в града, още една аптека и банка

 Проект за пречиствателна станция

 С. Писарово,построяване на детски площадки за игра на децата на видно и достъпно за хората място

 Проект за културни мероприятия



Вашите предложения за конкретни проекти и дейности, които да бъдат 

включени в План за интегрирано развитие на Искър за периода 2021-2027 г.

 Подобряване на пътната инфраструктура, откриване на работни места и удобства за децата ни

 Проект за ремонт на пътна инфраструктура на малките улици, изграждане на канализация и подмяна на ВИК 



Предложение за Визия на ПИРО на община Искър 2021 – 2027г.

ОБЩИНА ИСКЪР – ЖИЗНЕНА И РАЗВИВАЩА СЕ БЪЛГАРСКА ОБЩИНА, С 

РАСТЕЖ И СТАБИЛНОСТ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА, С ОБРАЗОВАНО И 

ПРОСПЕРИРАЩО НАСЕЛЕНИЕ



Предложение за стратегически цели на ПИРО на община Искър 2021 – 2027г.

 СЦ 1. Подобряване условията за развитие на бизнес, инвестиционна активност и разкриване на

работни места;

 СЦ 2. Разумно оползотворяване на природните ресурси и подобряване качеството на околната среда

 СЦ 3. Оптимизиране на средата за живот, труд и обитаване за развитие на местната общност



Предложение за приоритети и мерки на ПИРО на община Искър 2021 – 2027г.

 Мярка 1.1. Инвестиции в инфраструктура и подобряване на икономически те дейности

 Мярка 1.2. Създаване на условия за развитие на местния бизнес и привличане на инвеститори

 Мярка 1.3. Подкрепа за осигуряване на заетост и работна ръка за уязвими групи

Приоритет 1 - УСКОРЯВАНЕ НА РАСТЕЖА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 



Предложение за приоритети и мерки на ПИРО на община Искър 2021 – 2027г.

 Мярка 2.1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и

съоръженията и принадлежностите към тях

 Мярка 2.2. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и

съоръженията и принадлежностите към тях, вкл. улично осветление

 Мярка 2.3. Подобряване качеството на парковата среда и местата за спорт в населените места

 Мярка 2.4. Подобряване качеството на управление на водите

 Мярка 2.5. Оптимизация на системата за управление на отпадъците

 Мярка 2.6. Подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради, в които се предоставят обществени услуги

 Мярка 2.7. Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради

 Мярка 2.8. Превенция на риска за опазване, възстановяване и използване на природното наследство и биологичното

разнообразие

 Мярка 2.9. Проучване, социализация и валоризация на културно – историческото наследство

Приоритет 2 - ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ



Предложение за приоритети и мерки на ПИРО на община Искър 2021 – 2027г.

 Мярка 3.1. Осигуряване на достъп до образование и повишаване качеството на образователния

процес в съответствие с пазара на труда

 Мярка 3.2. Инвестиции в здравна инфраструктура и по-добър достъп до здравно обслужване

 Мярка 3.3. Разширяване на социалната инфраструктура и социалните услуги и създаване на условия

за социално включване

 Мярка 3.4. Подкрепа за културни институции и дейности за съхраняване на културната идентичност

 Мярка 3.5. Обновяване на спортната инфраструкту ра и стимулиране на масов спорт

 Мярка 3.6. Добро административно управление

Приоритет 3 - СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ



Благодарим ви за вниманието!


