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ГР.СТРАЛДЖА 
 

 

 

                                            Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

от инж. Иван Митев - Председател на Общински съвет – Стралджа 

 

 

Относно: Актуализиране на представители Общински съвет – гр. Стралджа в Общински 

съвет за намаляване на риска от бедствия. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Настоящата докладна записка е продиктувана от следните мотиви: 

 
Съгласно чл. 65 от Закона за защита при бедствия кметът на общината организира и 

ръководи защитата при бедствия на територията на общината. Съгласно чл.65а, ал.1 и ал.2 от 

Закона за защита при бедствия за подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 65 от същия 

закон, се създава общински съвет за намаляване на риска от бедствия. Членове на съвета следва да 

бъдат заместник-кметовете на общината, главният архитект на общината, представители на 

общинския съвет, ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица, 

включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на 

риска от бедствия. 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия е помощен орган на кмета на 

общината, който го подпомага при изпълнение на дейностите по чл. 65 от Закона за защита при 

бедствия. Съгласно чл.65а, ал.3 от Закона за защита при бедствия, съветът се председателства от 

кмета на общината и се представлява от него. Поименния състав на съвета се определя със заповед 

на кмета на общината.   

Във връзка с гореизложеното е необходимо Общински съвет – гр. Стралджа да определи 

свои представители за участие в съвета за намаляване на риска от бедствия. 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при 

бедствия предлагам Общинският съвет – гр. Стралджа да приеме следното: 

 



 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

Общинският съвет – гр. Стралджа определя за свои представители в Общинският съвет за 

намаляване на риска от бедствия следните общински съветници: 

1. инж. Иван Парушев Митев 

2. Койчо Тончев Койчев 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. Иван Митев 

Председател на Общински съвет – Стралджа  

 

 

 

 

 

 


