Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№4

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
19.11.2019 г. с Протокол №2
ОТНОСНО: Създаване на Постоянни комисии на ОбС Николаево за
мандат 2019 – 2023 г. и избор на членовете им.
МОТИВИ: Като орган на самоуправлението Общинският съвет е част от
системата от представителни органи на съвременната демократична държава. За да
могат неговите правомощия да се простират върху всички сфери на
общественоикономическия и политическия живот на общината ни, следва да се
изберат съответните постоянни комисии, като техния брой и функции да отговарят
на партийно представените сили в общинския съвет. Това ще осигури по-гъвкаво и
оперативно ръководство на институцията и ще даде възможност на новоизбраните
общински съветници да приложат своя професионален опит и знания в тази насока.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 48 от ЗМСМА,
Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:
I.Създава следните постоянни комисии на ОбС Николаево и избира
ръководството и състава им, както следва:
1.Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна
политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при
възлагане на обществени поръчки.
в състав от 5 общински съветници:
Председател: Румяна Димитрова Чергеланова
1. Мюмюн Мюмюн Джелил - член
2. Иван Минчев Кънев - член
3. Стефан Светлев Атанасов - член
4. Иван Атанасов Иванов - член
2. Комисия по устройство на територията, пътна селищна мрежа,
транспорт, общинска собственост, околна среда, благоустрояване,
земеделие, приватизация и след приватизационен контрол, европейски
програми и проекти.
в състав от 5 общински съветници:
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Председател: Иван Атанасов Иванов
1. Ахмед Смаилов Мерджанов - член
2. Кремена Петрова Костова - член
3. Асен Александров Асенов - член
4. Косьо Христов Косев - член
3. Комисия по образование, наука, култура, здравеопазване,
вероизповедания, социална политика и интеграция, работа с
подрастващите, туризъм и спорт.
в състав от 5 общински съветници:
Председател: Кремена Петрова Костова
1. Мюмюн Мюмюн Джелил - член
2. Христо Нейков Христов - член
3. Станчо Неделчев Кисьов - член
4. Стефан Светлев Атанасов - член
4. Комисия по защита и превенция при бедствия и аварии, обществен
ред, контрол върху изпълнения на решенията на общинският съвет от
местната изпълнителна власт, противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество и местна нормативна уредба.
в състав от 5 общински съветници:
Председател: Захари Колев Захариев
1. Иван Минчев Кънев - член
2. Станчо Неделчев Кисьов - член
3. Христо Нейков Христов - член
4. Мюмюн Мюмюн Джелил - член
Общински съвет гласува с 13 гласа, от които 13 „за“, против” – няма,
„въздържали се” - няма
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