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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
с. КРУШАРИ 
 
 
                                                 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  
       
        ОТ  ИЛХАН ЮСЕИН МЮСТЕДЖЕБ–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
                                 СЪВЕТ С. КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
 

 

        Относно: Избор на представител на Общински съвет  Крушари за член на 
Областния съвет за развитие на област Добрич 

 
 
                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Съгласно чл. 22 от Закона за регионално развитие  в Област 
Добрич е създаден и функционира Областен съвет за развитие на област 
Добрич.  

Областният съвет за развитие: 
1.  обсъжда и приема областната стратегия за развитие и 

регионалната схема за пространствено развитие на областта; 
2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с 

ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в 
районите за целенасочена подкрепа; 

3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване 
изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за 
финансиране на общински проекти; 

4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и 
оценката на областната стратегия за развитие; 

5. одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните 
комисии към областния съвет за развитие; 

6. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество 
с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни 
дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество; 

7. съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални 
генерални планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове на 
агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и 
съоръженията, инвестиционните програми към регионалните генерални 

 

http://www.krushari.bg/


планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към 
генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К 
системите и съоръженията. 

 
 
 
 
 
Съгласно на чл. 22 ал. 2 от ЗРР, председател на областния съвет 

за развитие е областният управител, а членове са кметовете на общините в 
областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, 
делегиран представител на областните структури на представителните 
организации на работодателите и на работниците и служителите на 
национално равнище. 

 
Предвид гореизложеното на  основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22, 
ал.2 от Закона за регионалното развитие предлагам Общински съвет  
Крушари да приеме следното 

 
     
ПРОЕКТ! 

   
  

                                           Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1. Общински съвет с. Крушари определя за свой представител, който 
да бъде член на Областния съвет за развитие на област Добрич 
..................................................- общински съветник. 
 

 

 

 

 

ВНАСЯ: 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/п/ 

Председател на ОбС 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


