
ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община Исперих  

 

ОТНОСНО: Годишен доклад за изпълнението на общия устройствен план на 

община Исперих за 2022г. по чл.127, ал.9 от ЗУТ 

 

Уважаеми господин председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

Общият устройствен план на община Исперих-окончателен проект, придружен с 

необходимите схеми и Правила и нормативи за прилагане на Общият устройствен план 

на община Исперих са одобрени с Решение №234 по Протокол №27 от 23.06.2021г. 

Общински съвет Исперих, и е влязъл в сила на 23.08.2021г. Съгласно разпоредбата на  

чл.127, ал.9 от ЗУТ Кметът на общината представя за приемане от общинския съвет 

ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината, съответно 

на населеното място или селищното образувание, и прави предложения за изменение на 

плана, ако такова се налага. 

Представям на Вашето внимание Годишен доклад за изпълнението на общия 

устройствен план на община Исперих за 2022г. по чл.127, ал.9 от ЗУТ. 

Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127, ал.9 от 

ЗУТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

І. Приема Годишен доклад за изпълнението на общия устройствен план на 

община Исперих за 2022г. по чл.127, ал.9 от ЗУТ. 

ІІ.  Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс  

 

Приложение: Годишен доклад за изпълнението на общия устройствен план на 

община Исперих за 2022г. по чл.127, ал.9 от ЗУТ. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ИНЖ. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ  

Кмет на Община Исперих 



 

 

 

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

 

 

ДО 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Годишен доклад за изпълнението на общия устройствен план на 

община Исперих за 2022г. по чл.127, ал.9 от ЗУТ  

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет упражнява текущ и 

последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове . 

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

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

 

Чл. 127, ал.9 от Закона за устройство на територията Кметът на общината 

представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия 

устройствен план на общината, съответно на населеното място или селищното 

образувание, и прави предложения за изменение на плана, ако такова се налага. 

  

 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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