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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 Айджан Бейтула – Заместник кмет на Община Исперих 

 
 
 

Относно: Развитие на социалните услуги в община Исперих за 2020г. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Съгласно чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане общинските съвети приемат ежегодно до 30 април годишен план за 

развитие на социалните услуги на общинско равнище за следващата календарна година, 

съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане“. 

Годишният план за развитие на социалните услуги за 2020г. цели да създаде 

условия за пълноценна грижа и подкрепа на местните общности, групи и лица в риск, 

като осигури достъпни и качествени социални услуги на територията на Община 

Исперих. Социалните услуги залегнати в плана са опеделени в съответствие с 

идентифицираните потребности на рисковите групи в общината.  

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и 

усъвършенстват в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с 

променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация; чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал.4 и 

ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2020г. 

2.  Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на 

социалните услуги в община Исперих за 2020г. на изпълнителния директор на Агенция 
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за социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ гр.Разград в 14-дневен срок от неговото приемане. 

3. 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. 

 

 

 

 

Вносител: 

АЙДЖАН БЕЙТУЛА 
Заместник кмет  на Община Исперих 

 

 
 

 


