
,/  . 
ДО ОБЩИИСКИ СЪВЕТ - РУСЕ 
ПРЕДЛОЖЕИИЕ 
От Иво Пазарджиев 
председател на ОбС-Русе 

ОТНОСНО: Промяна в състава на комисии към Общински съвет - Русе и на 

представителите на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които 

Община Русе има участие. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

С решение № 271-МИ/ 16.03.2022 г. на ОИК Русе са прекратени предсрочно 
пълномощията на общинския съветник Бедрос Левон Пекливанян,. Със Заявление № 
183 от 10.03.2022 г. г-н Пекливанян заявява, че желае да подаде оставка като общински 

съветник при О6С - Русе на основание чл. 30, ал. 4, т.3 от ЗМСМА. С посоченото по- 
горе решение на ОИК е обявен за избран за общински съветник Марияна Викторова 
Данова-Иванчева от кандидатската листа на ПП ГЕРБ. 

Новият общински съветник ще положи клетва на предстоящото заседание на 
Общински съвет - Русе на 24.03.2022 г. С цел обезпечаване работата на общинския съвет 
и неговите комисии е необкодимо да се извърши промяна в състава на постоянните 
комисии на Общински съвет - Русе. Бедрос Левон Пекливанян е и представител на 
Община Русе в Общото събрание на „Арена Русе" АД. 

Всrьпването в длъжност на новия общински съветник следва да се приеме за 
непредвидено обстоятелство, което налага, с оглед работата на Общинския съвет, 

настоящото предложение да бъде включено като извънредна точка от дневния ред на 
предстоящото заседание. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал.2, т. 1 от Правилника за 
организацията и дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрадия и с цел обезпечаване работата на 
Общинския съвет, О6С-Русе взе следното 

РЕШЕИИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т.1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА Общински съвет - Русе 

РЕШИ: 

1. Освобождава Бедрос Левон Пекливанян, като член на Постоянната комисия по 
бюджет финанси, като на негово място избира Марияна Викторова Данова- 
Иванчева 



2. Освобождава Екатерина Петрова Иванова като член на Постоянната комисия по 

здравеопазване и социална политика на нейно място избира Марияна Викторова 
Данова-Иванчева. 

3. Освобождава Бедрос Левон Пехливанян, като член на Постоянната комисия по 

законност обществен ред и сигурност и на негово място избира Екатерина 
Петрова Иванова. 

4. Прекратява дадените пълномощия на Бедрос Левон Пехливанян да представлява 
Община Русе в Общото събрание на „Арена Русе" АД и на негово място избира 
Марияна Викторова Данова-Иванчева.за представител на Община Русе в Общото 

събрание на „Арена Русе" АД. 

Приложение: Решение № 27 1 -МИ/ 16.03.2022 г. на ОИК Русе 

ВНОСИТЕЛ: 

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 

Председател на Общински съвет - Русе 


