
 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

ДО 

ИНЖ. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ   

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

Относно: Докладна записка за приемане на План за интегрирано развитие на 

община Исперих за периода 2021-2027 г. 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет  приема стратегии, 

прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските 

политики за развитие на местните общности.   

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

Чл. 23 и чл. 24 от Закона за регионалното развитие Кметът на 

общината: 1.  организира изработването на плана за интегрирано развитие на общината 

и го внася за обсъждане и приемане от общинския съвет; 2. ръководи, организира и 

контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината; 3. представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет; 5. осигурява 

публичност и прозрачност на плана за интегрирано развитие на общината, както и на 

действията по реализацията му. 

Общинският съвет: 1. обсъжда и приема плана за интегрирано развитие на 

общината по предложение на кмета на общината; 2. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила 

от 26.11.2012 г.; отм., бр. 15 от 2016 г.); 3. контролира осигуряването на съответствие 

на общия устройствен план с плана за интегрирано развитие на общината; 4. одобрява 

годишните доклади за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие 

на общината по предложение на кмета на общината.  

Чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие 

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на 

плана за интегрирано развитие на общината. 

 

 Докладната е  изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на 

решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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