
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от ВЕНЕРА АРЪЧКОВА  

Председател на Общински съвет - Смолян           
 

 

ОТНОСНО:  Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

          С Решение № 165 – 2131 МИ от 04.12.2019 г. Общинска избирателна комисия – Смолян 

прекрати пълномощията на общинския съветник Кирил Иванов Асенов, издигнат от листата 

на МК „Новото време“, поради подадена оставка и обяви за избран следващия в листата 

Радослава Ангелова Вълчанова-Кисимова. 

 Предлагам Радослава Ангелова Вълчанова – Кисимова да бъде избрана за член на 

Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие, Постоянната комисия по 

териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори, Комисията за 

предотвратяване и установяване конфликт на интереси, както и Временната комисия за 

изменение и допълнение на Правилника на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

В Общински съвет – Смолян е постъпило и заявление с вх. № ОбС000022/14.01.2020 г. 

от общинския съветник Божидар Огнянов Шуманов, с което изразява желание да бъде 

включен и в състава на Постоянната комисия по законност, местно самоуправление, 

обществен ред и сигурност. 

 Предлагам Божидар Огнянов Шуманов да бъде избран за член на Постоянната комисия 

по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност. 

 Поради гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински 

съвет – Смолян да приеме следното  

 
 

РЕШЕНИЕ: 

1. Избира Радослава Ангелова Вълчанова – Кисимова за член на Постоянната комисия по 

бюджет, финанси и икономическо развитие, Постоянната комисия по териториално 

устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори, Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Временната комисия за 

изменение и допълнение на Правилника на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

2. Избира Божидар Огнянов Шуманов за член на Постоянната комисия по законност, 

местно самоуправление, обществен ред и сигурност. 

 

   ВНОСИТЕЛ:  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян 


