ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
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Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския
план за развитие на Община Исперих за 2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,
Общинският план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. е документ за
стратегическо планиране на местното развитие на територията на Общината, приет с Решение №
396 на Общински съвет - Исперих, Протокол 44 от 21.07.2014 г. Той е в съответствие с
действащите към момента на изготвянето му нормативни изисквания в областта на регионалното
развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в
България в периода 2014-2020 г. В допълнение на това, планът е съобразен със специфичните
условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното
самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния
регистър. Общинските планове за развитие са част от системата от документи за стратегическо
планиране и програмиране на регионалното развитие, включваща още Националния план за
развитие, Националната стратегическа референтна рамка, оперативните програми,
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, Националната стратегия за регионално
развитие, регионалните планове за развитие и областните стратегии за развитие.
С цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното развитие
се извършва наблюдение на изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно
развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на
изпълнение, прилагани от органите за управление.
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Съгласно чл.91, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (в сила
от 31.08.2008 г.) за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
се разработва годишен доклад.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие
съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Мерки за преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
общинския план за развитие
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие се
изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от общинския съвет по
предложение на кмета на общината.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ
На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие 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 2020 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
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