
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В А Р Н А 
П Р О Т О К О Л    № 22

от заседание, проведено на 28.04.2010 г. 

по точка  единствена от дневния ред
 

ОТНОСНО:  Прекратяване пълномощията на Председателя на Общинския съвет – Варна и 
избор на нов Председател.

Докл.: Н. МИХАЙЛОВ – Председателстващ заседанието 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
2184-1. На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 от „Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна избира за председателстващ Двадесет и второто 
заседание на Общинския съвет – Варна г-н Неделчо Михайлов Димов - зам.председател на 
Общинския съвет.

/Кворум в залата: 31
за - 30, против - 0, въздържали се - 1/

2185-1. На основание чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за водещ по 
точка „единствена” от дневния ред на Двадесет и второто заседание на ОбС “Прекратяване 
пълномощията на Председателя на Общински съвет – Варна и избор на нов Председател на 
ОбС – Варна” общинския съветник г-н Неделчо Михайлов Димов – зам.председател на 
Общинския съвет.

/Кворум в залата: 27
за - 27, против - 0, въздържали се - 0/

2186-1. На основание чл. 24 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 2, във връзка с чл. 7, ал. 3 от „Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна избира 5 /пет/ 
общински съветници за членове на комисия за провеждане на таен вот за предсрочно 
прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав 
Гуцанов Гуцанов, както следва: 

1. Пламен Георгиев ПЕНЕВ 

2. Владимир Велчев ТОНЕВ

3. Красимир Тодоров УЗУНОВ

4. Красимир Маринов МАРИНОВ 

5. Пламен НАЧКОВ Печев

/Кворум в залата: 34
за - 30, против - 0, въздържали се - 4/

2187-1. На основание чл. 4, ал. 2 от „Правилник за организацията и дейността на Общински 



съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна избира за председател на комисията по решение на Общинския 
съвет – Варна № 2186-1(22)/28.04.2010 г. общинския съветник Пламен Георгиев ПЕНЕВ.

/Кворум в залата: 26
за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 

2188-1-1. На основание чл. 24 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 3 от „Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна решава поради 
отсъствие, общинския съветник  Пламен Начков Печев, да бъде освободен от състава на 
комисията за провеждане на таен вот за предсрочно прекратяване правомощията на 
Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов Гуцанов.

/Кворум в залата: 32
за - 32, против - 0, въздържали се - 0/

2188-1-2. На основание чл. 24 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 3  от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”,  Общински съвет – Варна избира за 
член на комисията за провеждане на таен вот за предсрочно прекратяване правомощията на 
Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов Гуцанов общинския 
съветник Октай Мемиш Мустафов.

/Кворум в залата: 37
за - 35, против - 0, въздържали се - 2/

2188-1-3. На основание чл. 24 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 2, във връзка с чл. 7, ал. 3 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”,  и във връзка с решения на Общинския 
съвет – Варна №№   2186-1, 2187-1, 2188-1-1 и 2188-1-2(22)/28.04.2010 г.,  Общински съвет – 
Варна решава комисията за провеждане на таен вот за предсрочно прекратяване 
правомощията на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов Гуцанов 
да бъде в следния състав:

Председател:       Пламен Георгиев ПЕНЕВ

Членове: 1. Владимир Велчев ТОНЕВ 

2. Красимир Тодоров УЗУНОВ

3. Красимир Маринов МАРИНОВ 

4. Октай Мемиш МУСТАФОВ

/Кворум в залата: 37
за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

2189-1. На основание чл. 24, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна прекратява предсрочно правомощията на Председателя на 
Общинския съвет - Варна г-н Борислав Гуцанов Гуцанов.
Резултати от проведено тайно гласуване: 

Брой гласували                                                  - 39 бр.

Общ брой намерени пликове                           - 39 бр.

Празни пликове                                                 - няма 

Недействителни бюлетини                               - 1 бр.



“за”                                                                    - 36 бр.

“против”                                                            - 1 бр.

„въздържал се”                                                  - 1 бр.

2190-1. На основание чл. 4 ал. 2 от „Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава комисията избрана с решение на Общинския съвет – Варна 
 № 2188-1-3(22)/28.04.2010 г.,  в състав:

Председател:       Пламен Георгиев ПЕНЕВ 

Членове: 1. Владимир Велчев ТОНЕВ

2. Красимир Тодоров УЗУНОВ     

3. Красимир Маринов МАРИНОВ 

4. Октай Мемиш МУСТАФОВ

да проведе тайното гласуване за избор на нов Председател на Общинския съвет – Варна.

/Кворум в залата: 29
за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

2191-1. На основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за 
Председател на Общинския съвет – Варна г-н Николай Николов АПОСТОЛОВ. 

Резултати от проведено тайно гласуване: 

Брой гласувалиобщински съветници                - 39 бр.

Общ брой намерени пликове                            - 39 бр.

Празни пликове                                                  - няма

Недействителни бюлетини                                - няма

“за” Николай Николов Апостолов                       - 39 бр.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:                           
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

_________________ /доц. К. ТРОШЕВ/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:                           
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

________________ /Н. МИХАЙЛОВ /   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В А Р Н А
Съгласно решение на Общински съвет –     

Варна  № 2191-1(22)/28.04.2010 г.             
______________/Н. АПОСТОЛОВ /             

ЛИ/ЛИ

 

Публикувано на 30.04.2010 г.




