ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№4
На 16 януари 2004 година (петък), град Бургас, на основание чл.23, ал.4
във връзка с чл.23, ал.2, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, по направено искане с писмо № 61-14/13.01.2004 година от
Областния управител на Област с административен център – Бургас,
Председателят на Общинския съвет свика от 11:00 часа в заседателната зала на
Областната администрация ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас с дневен ред, определен от Областния управител.
……………………………………………………………………..
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отмяна на решението за избор на Председател на Общински съвет –
Бургас, прието на заседание на Общински съвет, отразено в Протокол
№ 1 от 11.11.2003 година, с продължение на 15.11.2003 година
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 7
• Р Е Ш И:

•
•
ОТМЕНЯ решението за избор на Председател на Общинския съвет
Бургас, прието на заседание на Общинския съвет и отразено в Протокол №
1/11.11.2003 г., с продължение на 15.11.2003 г.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: (п)
(Сн. Пренерова)
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

си/си
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№4
На 16 януари 2004 година (петък), град Бургас, на основание чл.23, ал.4
във връзка с чл.23, ал.2, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, по направено искане с писмо № 61-14/13.01.2004 година от
Областния управител на Област с административен център – Бургас,
Председателят на Общинския съвет свика от 11:00 часа в заседателната зала на
Областната администрация ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас с дневен ред, определен от Областния управител.
……………………………………………………………………..
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
2. Избор на Председател на Общински съвет – Бургас.
…………………………………………………………………………
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)
(Сн. Пренерова)
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

си/си
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№4
На 16 януари 2004 година (петък), град Бургас, на основание чл.23, ал.4
във връзка с чл.23, ал.2, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, по направено искане с писмо № 61-14/13.01.2004 година от
Областния управител на Област с административен център – Бургас,
Председателят на Общинския съвет свика от 11:00 часа в заседателната зала на
Областната администрация ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас с дневен ред, определен от Областния управител.
……………………………………………………………………..
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
3. Прегласуване на решенията, приети по т. 1, 2 и 3 от дневния ред на
заседание на Общински съвет – Бургас от 28.11.2004 година.
……………………………………………………………………….
ТОЧКА 1-ва: 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 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 6,
•
• 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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№4
На 16 януари 2004 година (петък), град Бургас, на основание чл.23, ал.4
във връзка с чл.23, ал.2, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, по направено искане с писмо № 61-14/13.01.2004 година от
Областния управител на Област с административен център – Бургас,
Председателят на Общинския съвет свика от 11:00 часа в заседателната зала на
Областната администрация ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас с дневен ред, определен от Областния управител.
……………………………………………………………………..
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
3. Прегласуване на решенията, приети по т. 1, 2 и 3 от дневния ред на
заседание на Общински съвет – Бургас от 28.11.2004 година.
……………………………………………………………………….
ТОЧКА 2-ра: Приемане на Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
•
• Р Е Ш И:
•
ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Бургас, с
направените промени от предходното гласуване, а именно:
Да отпадне разпоредбата на чл.36, ал.2.
Да отпадне записаното в § 2, ал.2 от Преходните и заключителни
разпоредби на Правилника от кога влиза в действие този Правилник.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(п)
(Л. Бахчеванова)
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№4
На 16 януари 2004 година (петък), град Бургас, на основание чл.23, ал.4
във връзка с чл.23, ал.2, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, по направено искане с писмо № 61-14/13.01.2004 година от
Областния управител на Област с административен център – Бургас,
Председателят на Общинския съвет свика от 11:00 часа в заседателната зала на
Областната администрация ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас с дневен ред, определен от Областния управител.
……………………………………………………………………..
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
3. Прегласуване на решенията, приети по т. 1, 2 и 3 от дневния ред на
заседание на Общински съвет – Бургас от 28.11.2004 година.
……………………………………………………………………….
ТОЧКА 3-та: Избор на постоянни комисии на Общинския съвет.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет - Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА състава на постоянните комисии на Общински съвет – Бургас,
с направеното предложение за допълване на гласувания като бройка състав, а
именно:
Мария Недева Радева
Комисия по опазване на околната среда
- член;
Комисия по земеделие
- член;
Комисия по икономика и инвестиции
- член;
Александър Христов Панговски
Комисията по спорт и младежки дейности - зам.-председател;
Комисията по туризъм
- член;

…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(п)
(Л. Бахчеванова)
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
____________________________________________________________

Препис!

ПРОТОКОЛ
№4
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС, ПРОВЕДЕНО НА 16 ЯНУАРИ 2004 ГОДИНА
_______________________________________________________________________________
____________________________________________
____________

БУРГАС
2004 г.

