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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 Аксел Кючюк – Замeстник-кмет на Община Исперих 

 

 

        Относно: Приеманe на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско 

и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и 

одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет 

 

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

         Законът за социалните услуги въвежда планиране на национално ниво на 

социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет и определя 

ролята на органите на местното самоуправление при реализирането на този процес.   

         Нормативно регламентираните ангажименти на общините в процеса на планиране 

на социалните услуги са представени от:  

- разработване на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния 

бюджет;  

- разработване на предложение за планиране на социалните услуги на 

общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 

държавния бюджет.  

          В изпълнение на чл.37, ал.1 от Наредба за планирането на социалните услуги, 

екип от Общинска администрация – Исперих, съобразявайки се с указанията на АСП, 

извърши оценка на средата и състоянието на функциониращите социални услуги на 

територията на общината и подготви Анализ на потребностите от социални услуги в 

община Исперих. Въз основа на изготвеният Анализ на потребностите от социални 

услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 

държавния бюджет е разработен Проект на Предложение за планиране на социалните 
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услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 

държавния бюджет за община Исперих.   

        Съобразно изискванията на чл.42 от Наредба за планирането на социалните услуги 

беше организирано публично представяне, публично обсъждане и разглеждане в 

рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги на разработените Анализ и 

Проект на Предложение за планиране на социални услуги на територията на община 

Исперих.  

 

 

       Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.2 от Закона за социалните 

услуги и чл.37, ал.1 и чл.43, ал.2 от Наредба за планирането на социалните услуги   

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно 

ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за 

община Исперих; 

2. Одобрява Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния 

бюджет за община Исперих; 

3. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението. 

 

         Настоящото Решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и на 

областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

          

           Приложение:  

           1. Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, 

които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за община Исперих; 

           2. Проект на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за 

община Исперих. 

 

 

 

 

Вносител: 

Аксел Кючюк 

Заместник-кмет на Община Исперих  
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