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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От инж.Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община Исперих 

 

Относно: Приемане на Програма за управление на Кмета на Община Исперих за  

                  мандат 2019-2023 г. 

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

           Управленската програма на Кмета на Община Исперих е разработена в 

съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и се отнася за периода 2019 – 2023 г. Тя е средносрочен 

планов документ и съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за 

изпълнение и очакваните резултати.  

           При подготовката на документа са взети под внимание национални и регионални 

стратегически документи. Програмата е съобразена с действащите планове и програми 

за развитие на община Исперих, приети от Общински съвет-Исперих.  

          Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на 

общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро 

управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от 

Европейския съюз.  

           Програмата е отворен документ, който може да бъде дописван в процеса на 

изпълнение. В този смисъл програмата отчита не само текущото състояние и 

перспективите за местно развитие на община Исперих, но и тенденциите, целите и 

динамиката в регионалното и национално развитие на страната ни като член на ЕС.  

          

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следното     
  

РЕШЕНИЕ 
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             На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 44, ал.5 от ЗМСМА   

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 
 

РЕШИ: 

      

                1. Приема „Програма за управление на Кмета на община Исперих инж.Белгин 

Шукри за мандат  2019 - 2023 г.” 

             2. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния  Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.           

             Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

     

     Вносител, 

     Инж.Белгин Шукри 

    Кмет на Община Исперих 

                  
 

 


