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Изх. № РД.01.02 – 78 / 17.05.2017 г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. ЕЛЕНА 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от Стоян Николаев Златев, 

Председател на Общински съвет - Елена 

 

 

Относно: Промени в съставите на Постоянна комисия по „Общинска собственост” и 

Постоянна комисия по „Здравеопазване и социални дейности“ към Общински съвет 

Елена 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На 24.04.2017 г. в деловодството на Общински съвет - Елена постъпи заявление от            

г-жа Росинка Недялкова Георгиева – общински съветник, за прекратяване пълномощията 

й като общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, поради трайно отсъствие от страната. 

С Решение № 15 / 03.12.2015 г. на Общински съвет Елена, г-жа Росинка Недялкова 

Георгиева е избрана за член в състава на Постоянната комисия по „Общинска 

собственост“. След прекратяване на пълномощията й като общински съветник, предлагам 

в състава на същата за член да бъде избрана г-жа Пенка Пенкова Цочева, която на 

заседанието от 27.04.2017 г. бе избрана за член в състава на Постоянната комисия по 

„Здравеопазване и социални дейности“. Според професионалната подготовка считам за 

редно г-жа Пенка Пенкова Цочева да бъде включена в състава на Постоянната комисия по 

„Общинска собственост“, а на нейно място в състава на Постоянната комисия по 

„Здравеопазване и социални дейности“ да бъде избрана г-жа Виолета Стефанова 

Садинова, положила клетва на заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 

10.05.2017 г. 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Елена следния  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ : 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 20, ал.1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет  Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общински съвет - Елена 

1. Освобождава  г-жа Росинка Недялкова Георгиева от състава на Постоянната 

комисия по „Общинска собственост” към Общински съвет – Елена, във 

връзка с подадено заявление за прекратяване на пълномощията й като 

общински съветник. 

 



2. Освобождава г-жа Пенка Пенкова Цочева от състава на Постоянната комисия 

по „Здравеопазване и социални дейности“. 

3. Избира за член  на Постоянната комисия по „Общинска собственост“ към 

Общински съвет – Елена. 

4. Избира за член на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални 

дейности” към Общински съвет – Елена г-жа Виолета Стефанова Садинова. 

 

 

С уважение, 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА  


