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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 892
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 44/30.11.2018 г.
По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на
основание основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във
връзка с чл. 39, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 309 от 14.11.2018
г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
1. Избира, считано от 01.12.2018 г., както следва:
1.1. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов, като председател на Комисията
по „Бюджет и финанси” – Христина Димитрова Ефтимова.
1.2. На мястото на Стефан Димитров Стефанов, като член на Комисията по
„Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”
– Айдън Сабриев Карамехмедов.
1.3. На мястото на Стефан Димитров Стефанов, като секретар на Комисията по
„Образование, култура вероизповедания, символика, младежта спорта и туризма” –
Светлана Йорданова Цветанова.
1.4. На мястото на Светлана Йорданова Цветанова, като член на Комисията по
„Образование, култура вероизповедания, символика, младежта спорта и туризма” –
Христина Димитрова Ефтимова.
1.5. На мястото на Байчо Петров Георгиев, като председател на Комисията по
„Здравеопазване и социална политика” – Айдън Сабриев Карамехмедов.
1.6. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов, като член на Комисията по
„Здравеопазване и социална политика” – Байчо Петров Георгиев.

Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Ст. Димитров)

