ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№2
взето с Протокол № 2 от извънредно заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 17.11.2015 година

По т. 1 от дневния ред „Избор на председател и членове на Комисия по
икономика, финанси и бюджет”
предвид следните мотиви: за да бъде включен за разглеждане в дневния ред на
заседанието на ОбС проект за решение, касаещо бюджетната сфера, то внесеното
предложение следва да бъде разгледано и обсъдено предварително от комисията
по Чл. 49 ал.1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Садово,
неговите комисии и взаимодействието му с ОбА(приет с Решение № 38 на ОбССадово, взето с Протокол № 5/31.01.2012г.), която да представи своето становище
пред общинските съветници на сесията. Внесени предложения за решения, но
неразгледани от съответната постоянна комисия, не могат да се включват в
дневния ред на заседанието на съвета, предвид разпоредбите на чл. 73 ал. 2 от
Правилника. Избраните председател и членове на постоянната комисия по
икономика, финанси и бюджет са изразили своята готовност да участват в
работата на комисията, като същевременно притежават професионална
компетенция свързана с работата й, придобита следствие на завършено
образование или при изпълнение на служебни/трудови/ задължения и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 48 във връзка с Чл. 49 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Садово, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация (приет от ОбС-Садово с Решение № 38, взето с
Протокол № 5/31.01.2012 г.)
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
І. ИЗБИРА следния състав на постоянната Комисия по икономика, финанси
и бюджет към Общински съвет-Садово с мандат 2015-2019 година:
Димитър Христов Йорданов
Пенко Атанасов Бончев
Веселина Христова Маркова
Милен Атанасов Чолев

Георги Борисов Ташев
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 17
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 17
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
ІІ. ИЗБИРА за Председател на Постоянната комисия по икономика,
финанси и бюджет към Общински съвет-Садово с мандат 2015-2019 година
общинския съветник Димитър Христов Йорданов.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 17
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 11
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - 5
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/АТ. ТЕЛЧАРОВ/

