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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

 

от инж. Красимир Минчев  

председател на Общински съвет Шумен 
 

 

 

ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет Шумен в 

Областен съвет за намаляване риска от бедствия 

 

  

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Общински съвет Шумен постъпи писмо от Областния управител на 

област Шумен проф. Стефан Желев, с вх. № ЕО-Ш-1721 от 13.10.2020 г. В 

писмото проф. Желев моли  в срок до 20.10.2020 г. да бъде определен от 

Общинския съвет негов представител за участие в Областен съвет за 

намаляване на риска от бедствия. Областният съвет осъществява възложените 

му дейности и правомощия по Закона за защита от бедствия, както и по 

указания и насоки, дадени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към 

Министерски съвет на Република България, на територията на област Шумен.  

Съгласно чл. 64А Закона за защита при бедствия, ал. 1 за подпомагане 

дейностите по чл. 64 от същия закон се създава Областен съвет за намаляване 

риска от бедствия, а според ал. 2 -  „Членове на съвета по ал. 1 са: кметовете на 

общини или оправомощени техни представители, по един представител на 

общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорът на 

регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, 

директорът на областната дирекция на МВР, командирът на военното 

формирование на територията на областта, директорът на териториалната 

дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“, директорът на 

центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните 

звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически 

лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи 

отношение към намаляването на риска от бедствия.“ 



 

 Във връзка на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 

следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 В изпълнение изискванията на чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при 

бедствия, Общински съвет Шумен определя за свой представител в Областния 

съвет за намаляване на риска от бедствия общинския съветник 

……………………………………..… 

 

 

 Приложения:  

1. Копие на писмо от проф. Стефан Желев - областен управител, с вх. № 

ЕО-Ш-1721 от 13.10.2020 г.; 

2. Копие на заповед № РД-15-87 от 05.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

инж. Красимир Минчев  

Председател на  
Общински съвет Шумен 
 


