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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 годишен отчетен доклад за наблюдение изпълнението на Плана 

за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021-2027 г. (ПИРО) 

 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 
  

 Годишният отчетен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие на община Исперих за периода 2021-2027 г. (ПИРО) е изготвен на основание чл.23, т. 4 

от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл.72 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР). 

Това е първият отчетен документ за новия програмен период, който обобщава всички проекти, 

мерки и дейности, реализирани на територията на община Исперих в периода 01.01.2021 г. - 

31.12.2021 г. 

Планът за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021 – 2027 г. е приет от 

Общински съвет – Исперих с Решение № 259/Протокол №30 на Общинския съвет от 28.09.2021 

г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл.23, т.1 и чл.24, т.1 от Закона за 

регионалното развитие, във връзка с чл.21, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗРР. 

Основната цел на ПИРО на Oбщина Исперих за периода 2021-2027 г. е стимулиране на 

устойчив растеж и осигуряване на пространствена, времева и фактическа координация и 

интеграция на различни политики и ресурси, за трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на общинската територия, съгласно чл.13, ал.2 от Закона за 

регионалното развитие.  

Настоящият доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО на община Исперих  през 

2021 година съдържа информация за: 

1. Общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 
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ефикасност при изпълнението на плана; 

4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период 

и източниците на тяхното финансиране; 

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за 

интегрирано развитие на общината.     

  Годишният отчетен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие на община Исперих се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от 

общинския съвет по предложение на кмета на общината.   

Чрез мониторинга на ПИРО се цели да се предостави на компетентните местни органи 

(Общински съвет – Исперих, Кмета на общината, служителите от общинска администрация), 

както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите партньори и структури на 

гражданското общество) ранна информация за напредъка, или липсата на напредък по 

заложените цели и резултати. В резултат на мониторинга могат да се направят своевременни 

промени в начина на изпълнение, в приоритетите и целите на ПИРО, който трябва винаги да 

следва актуалните теми и проблеми на обществото и политиките за тяхното разрешаване. 

В Годишния доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2021 г. са използвани данни 

от: НСИ, Информационната система ИСУН, Дирекция „Бюро по труда”, Главна дирекция 

„ГРАО”, ОД „Земеделие“, ДГС, Общинска администрация – Исперих и др.   

 

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното     
  

РЕШЕНИЕ 

 

            На основание: чл.23, т. 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл.72 от Правилника 

за прилагане на ЗРР (ППЗРР) и чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА  

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

         1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план 

за развитие на Община Исперих за 2021 г. 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на Областния 

управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за развитие 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 Фикри Шукри 

Кмет на Община Исперих 

                  
 


