
Вх. № 344/04.12.2019 г. 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

От 

Ивайло Крачолов 

Кмет на община Чирпан 

 

Относно: Определяне на представители на общинския съвет, които да бъдат 

включени като членове на Областния и Общинския съвети за намаляване на 

риска от бедствия. 

 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

Съгласно чл. 64а., ал. 1 и чл. 65а., ал. 1 от Закон за защита при 

бедствия, се създават Областен съвет за намаляване на риска от бедствия и 

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, които да подпомагат 

изпълнението на дейностите на Областния управител и Кмета на общината 

при организацията и ръководството на защита при бедствия. 

В община Чирпан със Заповед №РД-09- 594/29.09.2016 г. на кмета на 

общината е определен състава на общинския съвет за намаляване на риска от 

бедствия. Във връзка с провеждането на местни избори 2019 г. и решение на 

Общинската избирателна комисия Чирпан №107-МИ от 28.10.2019 г. относно 

избор на общински съветници в община Чирпан е необходимо актуализиране 

съставите на Областния и Общинския съвети за намаляване на риска от 

бедствия. 

  С оглед реализиране целите на закона, и неговите разпоредби 

предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

и местната администрация и чл. 64а., ал. 2 и чл. 65а., ал. 2 от Закона за защита 

при бедствия, Общински  съвет – Чирпан реши:  

 



1. ……………………………………… - общински съветник да бъде 

включен в състава на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия. 

2. ……………………………………… - общински съветник да бъде 

включен в състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. 

3. ………………………………………. - общински съветник да бъде 

включен в състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. 

 

 

 

Вносител: ……………………. 

 

Ивайло Крачолов 

Кмет на община Чирпан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:  

Иванка Петрова, гл.юрисконсулт 
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