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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 54 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.01.2020 г. с 

Протокол №5 

 

ОТНОСНО: Приемане на представител от Общински съвет Николаево, който да 

бъде включен в Областния съвет по чл.64а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия.  

 

Мотиви: 
Във връзка с писмо № АП-07-3 / 07.01.2020 г. на Областния управител на област 

Стара Загора и настъпили промени в състава на Областния съвет за намаляване на риска от 

бедствия възниква необходимостта от актуализиране на членовете на същия съвет. 

Съглсано резпоредбата на чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия членове на съвета 

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. Ето защо е необходимо Общински съвет Николаево да 

предложи и избере един свой представител, който да бъде включен към Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия.  

 

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 64а, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за защита при бедствия, Общински съвет - Николаево  

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Определя за представител на Общински съвет Николаево в Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия на област Стара Загора:  

 

Захари Колев Захариев, общински съветник в Об С Николаево,  

телефон: 0887660604 
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  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                / Юсеин Юсменов / 


