
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 22   

По протокол № 4 от 20.12.2019г. 

Относно: Определяне на поименния състав на постоянните комисии в Общински съвет 

Никола Козлево.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Никола Козлево, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Избира за членове на Постоянните комисии на Общински съвет Никола 

Козлево, както следва: 

1.1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, управление на общинската 

собственост, стопански дейности, общински предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала“: Халил Руфат Али – председател и членове: Али 

Сабайдин Феим и Фахри Салиев Алиев. 

1.2. Постоянна комисия „Административно-правно обслужване, устройство на 

територията, европейски проекти и програми“: Джелил Атавула Ахмед – председател и 

членове: Бисер Ангелов Митев и Ахмед Айредин Ахмед.  

1.3. Постоянна комисия „Просвета, образование, култура, младежки дейности и 

спорт, здравеопазване и социална политика“: Катилиян Костадинов Костадинов – 

председател и членове: Красимира Райкова Колева и Ебазел Юсуф Назиф. 

1.4. Постоянна комисия „Законност и обществен ред, преодоляване и разкриване 

на конфликт на интереси, жалби и сигнали, антикорупция“: Юксел Сюлейман Исмаил –  

председател и членове: Красимира Райкова Колева и Галин Иванов Георгиев. 

1.5. Постоянна комисия „Етнически и интеграционни въпроси, вероизповедания, 

евроинтеграция, международно сътрудничество, взаимодействие с неправителствени 

организации“: Бисер Ангелов Митев – председател и членове: Юксел Сюлейман 

Исмаил и Джеват Джелил Мехмед. 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение. 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

   

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 20.12.2019г. Протокол № 4, т.7 от дневния ред, и е подпечатано с печат на 

общинския съвет. 

  

                                                                                                                                                                                 

Председател: ……………………… 

                                                                                                                  /Нурай Ферудин Реджеб/ 
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