ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№2
На 28.11.2003 година, 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 ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане текст на Декларация от Общински съвет Бургас в подкрепа
на исканията на синдикалните работници и служители от “Летище
Бургас” ЕАД.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 4,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Декларация в подкрепа на исканията на синдикалните
работници и служители от “Летище Бургас” ЕАД, която да бъде изпратена до
визираните в същата институции.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ
КОПИЕ: МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И
ВИЦЕПРЕМИЕР
Г-ЖА ЛИДИЯ ШУЛЕВА
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И
СЪОБЩЕНИЯТА
Г-Н НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ
РАБОТИ
Г-Н СОЛОМОН ПАСИ

УВАЖАЕМИ, Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ, Г-ДА МИНИСТРИ,
През последните години се наблюдава последователно и целенасочено
затваряне на предприятия на територията на Община Бургас или сериозна
редукция на обема на работата и персонала в наличните институции и
организации. Това неминуемо води до стесняване на икономическите
характеристики на общината и региона, тъй като Бургас и като областен център
определя до голяма степен развитието на Югоизточния планов регион.
Известното с добрите си характеристики Бургаско летище също е
подложено на сериозен ограничителен режим на работа. Отсъствието на
регулярни вътрешни и международни полети не позволява то да работи като
пълноценен стопански субект и да изпълнява напълно техническия си
капацитет. Единствено през лятото летището изпълнява обема и интензивна
програма, която обаче го претоварва в края на сезонен период и го подлага на
сериозен риск.
Необходима е преоценка на дейността и функционирането на Бургаското
летище, с оглед то да възстанови своите функции и дейности. Правилната
реакция на работещите в Бургаското летище специалисти, подкрепена от
жителите на Община Бургас е вярната посока на развитие и бъдеще. Не
считаме, че защитата на летището се състои само в защита от уволнение на
група хора. Защитата на летището и възстановяването на неговите функции

означава сериозна инвестиция в създаването на условия за развитие на различни
видове туризъм, целогодишен приток на пътници и туристи в региона. Част от
увеличените приходи на летището ще се вливат в общинската хазна и ще се
използват по предназначение.
Обръщаме се към Вас, с настояването да се обезпечи целогодишна
непрекъсната работа на “Летище Бургас”, да се поемат ангажименти за частична
негова реконструкция, за преодоляване на претоварването през летния сезон и с
това поне частично да се оползотворят геостратегическите дадености на Бургас.
Подкрепяме исканията на работещите в “Летище Бургас” и изразяваме
надежда, че няма да се стигне до неудовлетворителни позиции на централната
власт, свързани със Закона за въздухоплаването.
Необходимо е да се намери най-доброто за бъдещето на “Летище Бургас”,
а това не е непременното му отдаване на концесия в цялост. Не може
печеливши летища да бъдат отдадени на един концесионер без при това да се
вземе под внимание становището на местните власти, на специалистите в
бранша.
Настояваме за спешно преразглеждане решението, касаещо “Летище
Бургас” и запазването му като работещо летище на територията на Община
Бургас.
28.11.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№2
На 28.11.2003 година, 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 ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………….
2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, на основание резултатите от гласуванията,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и
взаимодействието му с Общинската администрация на Община Бургас, с
направените изменения и допълнения, както следва:
Изписаните в проекта след заглавието: дял първи, дял втори, дял трети
– да отпаднат.
В следващия по-долу текст “Този правилник урежда…” да отпадне –
“въпросите на”;
ГЛАВА ІІІ: Ръководство
Чл.10, ал.1 – В текста, след “Общинският съвет избира…” вместо
думата “двама” се записва “трима”;
Чл.12, ал.3 – В текста, след “При мотивирано писмено искане…”, се
вмъква “…за предсрочно прекратяване пълномощията на
председателя на Общинския съвет от…”;

ГЛАВА VІ: Заседания
Чл.36, ал.4 – В текста, след “Председателят…, - думата “прекратява”
се замества с “може да прекрати”. И накрая текста се допълва “…при
започване процедура на гласуване”.
ГЛАВА VІІІ: Контрол и питания към кмета
Чл.74, ал.1 – Текстът на цялата ал.1 става: “Общинският съветник
може да отправя не повече от две питания в едно заседание.”
ГЛАВА ІХ: Общински съветници
Чл.78, ал.1 – В първия ред на текста, след “…ЗМСМА,” се вмъква:
“кметът…”. В края на текста от “държавна или служебна тайна”
отпада “или служебна”.
Чл.79 – Приема І-ви вариант от проекта. /ІІ и ІІІ вариант отпадат/
ДЯЛ ВТОРИ: Взаимодействие на Общинския съвет с Общинската
администрация
Чл.85 – В края на текста вместо “…данни”, се записва “…документи”.
Чл.87 – В края на текста, след запетайка, да се допълни “…който
осигурява присъствието на представител на администрацията.”
Чл.89 – Текстът отпада.
Чл.89 - /хронологично на мястото на отпадналия текст/
“Общинският съвет създава и популяризира сайт, в който след
всяко свое заседание помества взетите си решения.”
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№2
На 28.11.2003 година, 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 ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………….
3. Избор на постоянни комисии на Общинския съвет.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, на основание резултатите от гласуванията,
Р Е Ш И:
1.1. Избира Постоянна комисия по законност и обществен ред от 9
члена, в състав:
• Димитър Стоянов Стоянов
• Димитър Савов Коруджиев
• Тодор Стойчев Стамболиев
• Пламен Кирилов Киряков
• Желязко Георгиев Матев
• Тодор Николов Батилов
• Костадин Иванов Марков
• Ивайло Дражев Атанасов
• Георги Петров Дракалиев
1.2. Избира за председател на комисията – ДИМИТЪР СТОЯНОВ
СТОЯНОВ.
1.3. Избира за заместник-председател на комисията – ПЛАМЕН
КИРИЛОВ КИРЯКОВ.

2.1. Избира Постоянна комисия по евроинтеграция, международно
сътрудничество, неправителствени организации, международни програми
и предприсъединителни фондове от 9 члена, в състав:
• Сава Панайотов Масларов
• Юлия Трифонова Маринова
• Уляна Христова Желева
• Румен Асенов Ангелов
• Малина Георгиева Бакалова
• Симеон Георгиев Георгиев
• Соня Стоянова Георгиева
• Христо Господинов Господинов
• Зияд Ел Масри
2.2. Избира за председател на комисията – САВА ПАНАЙОТОВ
МАСЛАРОВ.
2.3. Избира за заместник-председател на комисията – ЮЛИЯ
ТРИФОНОВА МАРИНОВА.
3.1. Избира Постоянна комисия по общинска собственост, общински
предприятия и търговски дружества с общинско участие от 9 члена, в
състав:
• Прокоп Георгиев Паскалев
• Тодор Стойчев Стамболиев
• Димитър Савов Коруджиев
• Ивайло Йорданов Николов
• Руси Динев Куртлаков
• Пламен Кирилов Киряков
• Димчо Грудев Грудев
• Ивайло Дражев Атанасов
• Георги Петров Дракалиев
3.2. Избира за председател на комисията – ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ
НИКОЛОВ.
3.3. Избира за заместник-председател на комисията – ТОДОР СТОЙЧЕВ
СТАМБОЛИЕВ.
4.1. Избира Постоянна комисия по бюджет и финанси от 9 члена, в
състав:
• Любен Петров Чардаков
• Димитър Паунков Колев
• Прокоп Георгиев Паскалев
• Татяна Добрева Бялкова
• Ивайло Йорданов Николов

• Малина Георгиева Бакалова
• Стефан Атанасов Чапкънов
• Георги Петров Дракалиев
• Христо Божинов Порточанов
4.2. Избира за председател на комисията – ЛЮБЕН ПЕТРОВ ЧАРДАКОВ.
4.3. Избира за заместник-председател на комисията – ДИМИТЪР
ПАУНКОВ КОЛЕВ.
5.1. Избира Постоянна комисия по устройство и развитие на
територията, благоустрояване и комунални дейности от 9 члена, в състав:
• Радостин Иванов Димитров
• Желязко Георгиев Матев
• Тодор Стойчев Стамболиев
• Григорий Димитров Манолов
• Костадин Иванов Марков
• Димчо Грудев Грудев
• Ваню Стефанов Хърков
• Ивайло Дражев Атанасов
• Бенчо Георгиев Бенчев
5.2. Избира за председател на комисията – РАДОСТИН ИВАНОВ
ДИМИТРОВ.
5.3. Избира за заместник-председател на комисията – КОСТАДИН
ИВАНОВ МАРКОВ.
6.1. Избира Постоянна комисия по образование и наука от 7 члена, в
състав:
• Уляна Христова Желева
• Бранимир Харалампиев Петров
• Юлия Трифонова Маринова
• Живко Тончев Тончев
• Снежана Христова Пренерова
• Антоанета Димитрова Петкова
• Симеон Георгиев Георгиев
6.2. Избира за председател на комисията – УЛЯНА ХРИСТОВА
ЖЕЛЕВА.
6.3. Избира за заместник-председател на комисията – БРАНИМИР
ХАРАЛАМПИЕВ ПЕТРОВ.
7.1. Избира Постоянна комисия по култура и вероизповедания от 9
члена, в състав:

• Евгения Тодорова Попеску
• Соня Стоянова Георгиева
• Живко Тончев Тончев
• Стефан Атанасов Чапкънов
• Бранимир Харалампиев Петров
• Антоанета Димитрова Петкова
• Сава Панайотов Масларов
• Снежана Христова Пренерова
• Таньо Кръстев Атанасов
7.2. Избира за председател на комисията – СОНЯ СТОЯНОВА
ГЕОРГИЕВА.
7.3. Избира за заместник-председател на комисията – ЖИВКО ТОНЧЕВ
ТОНЧЕВ.
8.1. Избира Постоянна комисия по здравеопазване от 9 члена, в състав:
• Боян Славчев Будаков
• Татяна Добрева Бялкова
• Кънчо Иванов Марангозов
• Георги Атанасов Марков
• Антонио Христов Душепеев
• Ваню Стефанов Хърков
• Димчо Грудев Грудев
• Зияд Туфик Ел Масри
• Иванка Колева Кирякова
8.2. Избира за председател на комисията – БОЯН СЛАВЧЕВ БУДАКОВ.
8.3. Избира за заместник-председател – ВАНЮ СТЕФАНОВ ХЪРКОВ.
9.1. Избира Постоянна комисия по опазване на околната среда от 7
члена, в състав:
• Калина Василева Калоянова
• Христо Василев Кръстев
• Уляна Христова Желева
• Найден Митков Милков
• Руси Динев Куртлаков
• Христо Господинов Господинов
• /изборът на следващото заседание/
9.2. Избира за председател на комисията – КАЛИНА ВАСИЛЕВА
КАЛОЯНОВА.
9.3. Избира за заместник-председател на комисията – ХРИСТО
ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ.

10.1. Избира Постоянна комисия по туризъм от 7 члена, в състав:
• Малина Георгиева Бакалова
• Петър Ангелов Петров
• Ваню Стефанов Хърков
• Бенчо Георгиев Бенчев
• Тодор Николов Батилов
• Георги Василев Манев
• /изборът на следващото заседание/
10.2. Избира за председател на комисията – МАЛИНА ГЕОРГИЕВА
БАКАЛОВА.
10.3. Избира за заместник-председател на комисията – ПЕТЪР АНГЕЛОВ
ПЕТРОВ.
11.1. Избира Постоянна комисия по транспорт и съобщения от 5 члена,
в състав:
• Григорий Димитров Манолов
• Петър Ангелов Петров
• Румен Асенов Ангелов
• Димитър Паунков Колев
• Георги Василев Манев
11.2. Избира за председател на комисията – ГРИГОРИЙ ДИМИТРОВ
МАНОЛОВ.
11.3. Избира за заместник-председател на комисията – ГЕОРГИ
ВАСИЛЕВ МАНЕВ.
12.1. Избира Постоянна комисия по социални дейности от 9 члена, в
състав:
• Зияд Туфик Ел Масри
• Живко Тончев Тончев
• Кънчо Иванов Марангозов
• Татяна Добрева Бялкова
• Георги Атанасов Марков
• Антонио Христов Душепеев
• Калина Василева Калоянова
• Иванка Колева Кирякова
• Евгения Тодорова Попеску
12.2. Избира за председател на комисията – ЗИЯД ТУФИК ЕЛ МАСРИ.
12.3. Избира за заместник-председател на комисията – ГЕОРГИ
АТАНАСОВ МАРКОВ.

13.1. Избира Постоянна комисия по икономика и инвестиции от 9
члена, в състав:
• Димитър Николов Николов
• Евгения Тодорова Попеску
• Христо Божинов Порточанов
• Симеон Георгиев Георгиев
• Димитър Паунков Колев
• Димитър Савов Коруджиев
• Стефан Атанасов Чапкънов
• Таньо Кръстев Атанасов
• /изборът на следващото заседание/
13.2. Избира за председател на комисията – ДИМИТЪР НИКОЛОВ
НИКОЛОВ.
13.3. Избира за заместник-председател на комисията – ЕВГЕНИЯ
ТОДОРОВА ПОПЕСКУ.
14.1. Избира Постоянна комисия по спорт и младежки дейности от 5
члена, в състав:
• Найден Митков Милков
• Георги Атанасов Марков
• Костадин Иванов Марков
• Георги Василев Манев
• /изборът на следващото заседание/
14.2. Избира за председател на комисията – НАЙДЕН МИТКОВ
МИЛКОВ.
14.3. /изборът на заместник-председател на следващото заседание/
15.1. Избира Постоянна комисия по земеделие от 5 члена, в състав:
• Бенчо Георгиев Бенчев
• Христо Василев Кръстев
• Христо Господинов Господинов
• Тодор Николов Батилов
• /изборът на следващото заседание/
15.2. Избира за председател на комисията – БЕНЧО ГЕОРГИЕВ БЕНЧЕВ.
15.3. Избира за заместник-председател на комисията – ТОДОР НИКОЛОВ
БАТИЛОВ.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№2
На 28.11.2003 година, 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 ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………….
Председател Л. Бахчеванова: Преди да приключим днешното заседание
съм длъжна, уважаеми общински съветници, да си изпълня задължението по
чл.30, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
да обявя пред Общинския съвет, че предсрочно са прекратени пълномощията,
на основание чл.30, ал.4, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, а именно поради назначаването им за заместник-кметове на
двама общински съветници от листата на “Бургаска инициатива за Йоан 2007”,
това са г-жа Маруся Любчева и г-н Красимир Николов.
……………………………………………………………...

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си
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