ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№1
На 11.11.2003 година (продължение на 15.11.2003 г.), град Бургас, в
съответствие с изискванията на чл.23, ал.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на
Областната администрация от 10:00 часа се проведе ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Полагане на клетва от общинските съветници, съгласно чл.32, ал.1 от
ЗМСМА. Полагане клетва от кмета на Община Бургас и кметовете на кметства,
съгласно чл.38, ал.4 от ЗМСМА.
…………………………………………………………….
(Полагане на клетва)
……………………………………………………………..

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: (п) Ст. Чапкънов
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№1
На 11.11.2003 година (продължение на 15.11.2003 г.), град Бургас, в
съответствие с изискванията на чл.23, ал.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на
Областната администрация от 10:00 часа се проведе ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………….
2. Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във
връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Приема комисията за произвеждане на таен избор за председател на
Общински съвет Бургас да се състои от 7 души.
2. Избира комисия за произвеждане на таен избор за председател на
Общински съвет Бургас, в състав:
• Желязко Георгиев Матев
• Малина Георгиева Бакалова
• Антонио Христов Душепеев
• Тодор Стойчев Стамболиев
• Пламен Кирилов Киряков
• Димчо Грудев Грудев
• Бенчо Георгиев Бенчев
3. Избира за председател на комисията за произвеждане на тайния избор
– Тодор Стойчев Стамболиев.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: (п) Ст. Чапкънов
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№1
На 11.11.2003 година (продължение на 15.11.2003 г.), град Бургас, в
съответствие с изискванията на чл.23, ал.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на
Областната администрация от 10:00 часа се проведе ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………….
2. Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във
връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
…………………………………………………………….
На основание резултата от произведения таен избор, Общинският съвет
Бургас,
Р Е Ш И:
Избира Лена Пройкова Бахчеванова за председател на Общински съвет
Бургас.
……………………………………………………………...

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: (п) Ст. Чапкънов
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№1
На 11.11.2003 година (продължение на 15.11.2003 г.), град Бургас, в
съответствие с изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на
Областната администрация от 10:00 часа се проведе ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………….
3. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за
работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него и проект за
работата и структурата на Общинската администрация.
…………………………………………………………….
Общинският съвет Бургас, на основание резултатите от гласуванията,
Р Е Ш И:
1. Приема временната комисия за изготвяне проект за Правилник за
работата на Общинския съвет, постоянните комисии към него и
работата с Общинската администрация, да се състои от 9 члена.
2. Избира временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за
работата на Общинския съвет, постоянните комисии към него и
работата с Общинската администрация, в състав:
• Георги Петров Дракалиев
• Димитър Стоянов Стоянов
• Димчо Грудев Грудeв
• Снежана Христова Пренерова
• Малина Георгиева Бакалова
• Руси Динев Куртлаков
• Димитър Савов Коруджиев
• Пламен Кирилов Киряков
• Тодор Николов Батилов
3. Препоръчва на временната комисия в 14-дневен срок да изготви
проекта за Правилник и съобразно степента на готовност да се свика
заседание на Общинския съвет за внасяне и разглеждане.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: (п) Ст. Чапкънов
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

