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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска№ 33. Тел. 93 77 591. Факс 98 70 855. e-mail: infoasofiacouncil.bg. http://www.sofiacouncil.bg

ДО

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
председател на Столичния общински съвет

ОТНОСНО: промени в поименния състав и ръководствата на постоянните и
временни комисии на Столичния общински съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.
С оглед на нормалното функциониране на Постоянните комисии на Столичния

общински съвет, както и предвид факта, че г-н Георги Георгиев е избран за председател на

Столичния общински съвет съгласно Решение № 603 на Столичния общински съвет от
23.09.2021

г.. предлагам да се направят промени в поименния състав, както и в

ръководствата им.
Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21. ал. 1. т. I във вр. с ал. 2 и чл.

48. ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41. чл. 43. ал.
2. чл. 46. ал. 1. т. I от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински
съвет предлагам Столичният общински съвет да приеме решение съгласно приложения

/V

проект.

ПРИЛОЖЕНИЕ: проект на решение на Столичния общински съвет./

С УВАЖЕНИЕ,
/.............................. /

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Докладът се издава в 2 /два) екземпляра един за класиране в У.ICO и един за адресата и се изпраща на
адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложението се сканира.

СТОЛИЧНА ОБШИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска№ 33. Тел. 93 77 591. Факс 98 70 855. e-mail: info«sofiacouncil.bg. http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

от

2021 година

За промени в поименния състав и ръководствата на постоянните и временни комисии
на Столичния общински съвет
На основание чл. 21. ал. I. т. I във вр. с ал. 2 и чл. 48. ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41. чл. 43. ал. 2. чл. 46. ал. I. т. I от
Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
I.

Постоянна комисия по финанси и бюджет:
I. Освобождава г-н Георги Георгиев като председател и член на Постоянната комисия
по финанси и бюджет:
2. Избира за председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет г-н Стефан
Марков:
3. Избира г-жа Ваня Тагарева за член и заместник-председател на Постоянната комисия
по финанси и бюджет.
II. Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация:
1. Освобождава г-н Георги Георгиев като член на Постоянната комисия по икономика,
собственост и дигитална трансформация:
2. Избира г-н Христиан Петров за член на Постоянната комисия по икономика,
собственост и дигитална трансформация.
III. Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране:
I. Освобождава г-жа Ваня Тагарева като член и заместник-председател на Постоянната
комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране:
2. Избира г-н Димитър Вучев за член и заместник-председател на Постоя ината комисия
по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.
IV. Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност:
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра един за класиране в I (~О и един за адресата и се изпраща на
адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложението се сканира.

I. Освобождава г-н Димитър Вучев като член на Постоянната комисия по транспорт и
пътна безопасност:
2. Избира г-н Прошко Прошков като член на Постоянната комисия по транспорт и
пътна безопасност.
V. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност:
1. Освобождава г-н Христиан Петров като член на Постоянната комисия по обществен
ред и сигурност:
2. Избира г-жа Миглена Атанасова като член на Постоянната комисия по обществен
ред и сигурност.
VI. Изменя и допълва част X на Решение № 216 от 22.04.2021 г. на Столичния
общински съвет по Протокол № 32, т. 15 от дневния ред по Доклад № СОА21-ВК663598/14.04.2021 г., както следва:
I. Освобождава г-н Георги Георгиев като председател и член на Комисията за
номиниране за избор на членове на съвета на директорите на ..ВОДОСНАБДЯВАНГ. И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД;
2. Избира за председател на Комисията за номиниране за избор на членове на съвета на
директорите на ..ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД г-н Николай Стойнев:
3. Избира г-жа Ваня Тагарева - общински съветник, за член на Комисията за
номиниране за избор на членове на съвета на директорите на ..ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД;
4. Всички останали точки от Решение № 216 от 22.04.2021 г. на Столичния общински
съвет по Протокол № 32. т. 15 от дневния ред. по Доклад № СОА21-ВК66-3598/14.04.2021
г. остават непроменени и запазват действието си.
VII. Изменя и допълва част VIII на Решение № 217 от 22.04.2021 г. на Столичния
общински съвет по Протокол № 32, т. 16 от дневния ред по Доклад № СОА21-ВК663600/14.04.2021 г., както следва:
1. Освобождава г-н Георги Георгиев като председател и член на Комисията за
номиниране за избор на членове на съвета на директорите на „СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД:
2. Избира за председател на Комисия та за номиниране за избор на членове на съвета на
директорите на ..СОФЕКОСТРОИ" ЕАД г-н Николай Стойнев:
3. Избира г-жа Ваня Тагарева - общински съветник, за член на Комисията за
номиниране за избор на членове на съвета на директорите на ..СОФЕКОСТРОИ" ЕАД;
4. Всички останали точки от Решение № 217 от 22.04.2021 г. на Столичния общински
съвет по Протокол № 32. т. 16 от дневния ред. по Доклад № СОА21-ВК66-3600/14.04.2021
г. остават непроменени и запазват действието си.
VIII. Изменя и допълва част VIII на Решение № 218 от 22.04.2021 г. на Столичния
общински съвез по Протокол № 32, т. 17 от дневния ред по Доклад № СОА21-ВК663602/14.04.2021 г., изм. с Решение № 395 от 24.06.2021 г. на Столичния общински съвет,
както следва:
I. Освобождава г-н Георги Георгиев като председател и член на Комисията за
номиниране за избор на членове на съвета на директорите на ..СОФИЙСКИ ИМОТИ"
ЕАД:
2. Избира за председател на Комисията за номиниране за избор на членове на съвета на
директорите на ..СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД г-н Николай Стойнев:
3. Избира г-жа Ваня Тагарева - общински съветник, за член на Комисията за
номиниране за избор на членове на съвета на директорите на „СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД:
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра един за класиране в У. \СО и един за адресата и се изпраща на
адресата на хартиен носител и чрез А1 ICCОС.
Приложението се сканира.

4. Всички останали точки от Решение № 218 от 22.04.2021 г. на Столичния общински
съвет по Протокол № 32. т. 17 от дневния ред. по Доклад № COA2I-BK66-3602/14.04.2021
г. остават непроменени и запазват действието си.
IX.
Изменя и допълва част VII на Решение № 219 от 22.04.2021 г. на Столичния
общински съвет по Протокол № 32, т. 18 от дневния ред по Доклад № СОА21-ВК663604/14.04.2021 г., както следва:
1. Освобождава г-н Георги Георгиев като председател и член на Комисията за
номиниране за избор на управител на ..ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМАСОФИЯ" ЕООД;
2. Избира за председател на Комисията за номиниране за избор на членове на съвета на
директорите на ..ГЕОГРАФСКА И11ФОРМАЦИОННА СИСТЕМА-СОФИЯ" ЕООД г-н
Николай Стойнев;
3. Избира г-жа Ваня Тагарева - общински съветник, за член на Комисията за
номиниране за избор на управител на ..ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМАСОФИЯ" ЕООД;
4. Всички останали точки от Решение № 219 от 22.04.2021 г. на Столичния общински
съвет по 11ротокол № 32. т. 18 от дневния ред, по Доклад № СОА21-ВК66-3604/14.04.2021
г. остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото решение е прието на

проведено на

__заседание на Столичния общински съвет,
2021 г. и е подпечатано с

2021 г.. Протокол №от

официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

/Георги Георгиев/

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра един за класиране в У АСО и един за адресата и се изпраща на
адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложението се сканира.

