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СТАНОВИЩЕ 

 

 

От Памела Мичева – Юрисконсулт 

 

Относно: Докладна записка за приемане на годишен отчетен доклад за 

наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Исперих за 

периода 2021-2027 г. (ПИРО) 

 

 

Съгласно чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общинският съвет приема стратегии, 

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

политики за развитие на местните общности. 

 Общинският съвет упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението 

на приетите от него актове. 

В изпълнение на правомощията си по чл.21, ал.1 от ЗМСМА общинският съвет приема 

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

  

 Съгласно разпоредбите на чл.23, т. 4 от Закона за регионалното развитие в 

рамките на своите правомощия Кметът на общината представя годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината за 

одобряване от общинския съвет. 

 

 Съгласно разпоредбите на чл.72 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие Кметът на общината организира наблюдението на 

изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.   

 За резултатите от наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината се разработва годишен доклад.  

 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

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

от общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския 

съвет до 31 март на всяка следваща година. 

 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в 

интернет. 



 Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината съдържат информация за изготвяне на междинната и 

последващата оценка на плана. 

 Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет за 

развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. 

 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината 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 ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината, в т. ч.:  а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни;  б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на 

прилагане на плана за интегрирано развитие на общината през съответната година, 

както и мерките за преодоляване на тези проблеми;  в) мерките за осигуряване на 

информация и публичност на действията по изпълнение на плана за интегрирано 

развитие на общината;  г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана 

за интегрирано развитие на общината със секторните политики, планове и програми на 

територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на 

климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;  д) мерките за прилагане 

принципа на партньорство;  е) резултатите от извършени оценки към края на 

съответната година;   

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. 

 В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и 

кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското 

общество в общината. 

  

 Докладната е  изготвена от лице, което притежава правомощие да внася 

докладни записки за разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на законодателя, правно регламентирани в Закона за 

местно самоуправление и местната адмнистрация, докладната записка е 

законосъобразна, репсективно проекта за решение отговаря на изискванията на 

Административнопроцесуалния кодекс. 
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