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 ДО 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Катя Иванова Иванова, председател на Общински съвет Братя Даскалови 

 

 

 

Относно: Определяне на представител на Общински съвет Братя Даскалови в 

състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора. 

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Областният съвет за развитие на област Стара Загора е създаден на основание чл. 

22, ал. 1 от Закона за регионалното развитие и съдейства за провеждане на държавната 

политика за регионално развитие на територията на областта. 

 Съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, председател на 

Областния съвет за развитие е областния управител, а постоянни членове са кметовете на 

общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, 

делегирани представители на областните структури на представителните организации на 

работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. 

 Във връзка с постъпило писмо с вх. № 10-00-259 от 17.12.2019 г. от г-жа Гергана 

Микова, областен управител на област Стара Загора е необходимо Общински съвет Братя 

Даскалови да приеме решение за определяне на свой представител, който да бъде 

включен в състава на съвета. 

 

 Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Братя Даскалови да 

вземе следното                                         

 

 

     

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, Общински 

съвет Братя Даскалови, реши:  
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1. Определя Катя Иванова Иванова, председател на Общински съвет Братя 

Даскалови за представител на Общински съвет Братя Даскалови в състава на Областния 

съвет за развитие. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

КАТЯ ИВАНОВА 

Председател  на Общински съвет Братя Даскалови 

 

 

 

Изготвил: 

Марияна Колева 

мл. експерт „Технически сътрудник ОбС” 
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