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                                                                                 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

                                             Протокол  №  01  от  06.11 .2015  година 

 

 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА 
        Други. 
        2.1.Избор на  Председател на Общинския съвет – Завет. 

 

        Общинският съвет гр.Завет  с 9  (девет) гласа „За”  от проведеното тайно гласуване, 

прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 07 
 

           1. На основание чл.24, ал.1 от Закона  за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет гр.Завет  избира за Председател на Общинския 

съвет г-н  Ерсин Сюлейман Исмаил. 

 2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и  

Областния управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

           Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 
ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

        Други. 
        2.2.Избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за работа  на 

Общински съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с Общинската 

администрация за мандат 2015-2019 година. 

 

 

        Общинският съвет гр.Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 08 
 

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

местната администрация, Общинският съвет гр. Завет  избира  Временна комисия за 

изготвяне на Правилник за работа  на Общински съвет Завет, неговите комисии и 

взаимодействието  му с Общинската администрация за мандат 2015-2019 година в 

състав  от пет члена, както следва: 

Председател: Ниязи Мехмедов 

Членове: Младен Чакъров 



                  Нихат Расим, 

                  Селиман Вели 

                  Хюсеин Руфи 
 

  2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и  

Областния управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

            Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
  
 
 
ЕРСИН  СЮЛЕЙМАН 
Председател  на  Общинския съвет гр. Завет                                                         


