
ПРОТОКОЛ № 4 

 Днес 25.11.2021 г. в заседателната зала на Община Кочериново, в изпълнение на 

Заповед № РД-01-05-373/06.10.2021 г. на кмета на община Кочериново се проведе 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОПР 2021-2027 г. В него взеха участие членовете  

на работната група за изготвяне на ОПР 2021-2027 г. и представители на граждани. 

Изготви се Присъствен списък, който се приложи към настоящия протокол. 

 Срещата се проведе при следния дневен ред: 

 1.Обществено обсъждане на проект  на ОПР 2021-2027г 

 По т. 1 от дневния ред  д-р, инж. Светозар Михайлов – председател на работната 

група отбеляза, че проекта на ОПР е качен на сайта на общината на 10.11.2021 г и 

обществеността е имала възможност да се запознае с него. Така изпълняваме критерия 

за публичност при изготвяне на ОПР. Страницата на ОПР е  посетена до този момент от 

87 посетители. Това показва, че хората се интересуват, какво ще бъде бъдещото 

развитие на общината. 

 Тук в залата присъстват 29 човека и считам, че това е добро начало да започнем 

нашата работа. 

 До  работната среща се получиха следните становища: 

1. Любка Джонова – зам. кмет на Община Кочериново 

 Желанието ми е този ОПР да достигне до повече жители на общината. Да се чуе 

мнението на бизнеса, културните среди, спортната общественост. По тази причина от 

самото начало настоявахме процеса на изготвяне да бъде публичен и всяко наше 

действие по изготвяне на ОПР да бъде споделено с по-широк кръг от заинтересовани 

страни. 

 Считам, че като начало плана отговаря на стремежа на общинското ръководство 

за непрекъснато подобряване социално-битовите условия на гражданите и 

същевременно подпомагане усилията на местните предприемачи за създаване на 

конкурентна икономика и повече работни места. 

 В плана е използван интегриран подход при определяне приоритетите като е 

съобразен с природните фактори и предвижданията на ОУПО. Особено внимание е 

обърнато за развитие на селата на запад от река Струма. Потенциала там за развитие на 

селския туризъм е добра основа за проспериране на района. 

 Интегриране на усилията на съседните общини е предпоставка  за реализирането 

на по-мащабни проекти. 

 Намирането на средства по международни програми и такива финансирани от 

Националния бюджет е приоритет, който винаги е стоял на вниманието на общинското 

ръководство. 



 Благодаря на  гражданите дали своите мнения и препоръки. Споделям техните 

виждания и смятам, че така изготвения план кореспондира с техните предложения. 

2. инж. Кирил Михов – Гл. експерт „Общинска собственост“  

 Изразявам положително становище за така предложения проект на ОПР. Считам 

че поставените цели в работната група са постигнати. 

Други предложения не бяха представени. 

 Всички присъстващи 29 човека изразиха подкрепата за изготвения ОПР 2021-

2027 г. и приеха единодушно така предложеният Проект на ОПР да стане Общински 

план за развитие 2021-2027 г. на община Кочериново.  

Прие се предложението ОПР 2021-2127 г. да бъде представен на Кмета на 

община Кочериново за утвърждаване от  Общински съвет-гр. Кочеринов. 

 Д-р. инж. Светозар Михайлов благодари за работата на работната група и за 

конструктивните предложения по време на изготвяне на плана. 

 С това работата на назначената със Заповед № РД-01-05-373/06.10.2021 г. 

работна група приключи. 

 

 

Изготвил протокола………П………….. 

        /К.Селска/ 

25.11.2021 г 


