ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет,
финанси и стопански дейности” на Община Бургас, относно:
Финансовото състояние на общинските търговски дружества за 2007 г.
и приемане на годишните финансови отчети от Общински съвет Бургас
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет –
Бургас
Р Е Ш И:
І. Приема годишните финансови отчети за 2007 година на 17 търговски
дружества със сто процента общинско участие, но не освобождава от
отговорност управителите:
1. БУРГАСБУС ЕООД
2. БУРГАСКИ ПАЗАРИ ЕООД
3. ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС ЕООД
4. ЧИСТОТА ЕООД
5. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД
6. АПТЕКИ ЕООД
7. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-І ЕООД
8. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ІІ ЕООД
9. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ІІІ ЕООД
10. ДКЦ-1 ЕООД
11. ДКЦ-2 ЕООД
12. МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД

13. ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР-1 ЕООД
14. ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
15. ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД
16. МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД
17. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
ПФЗ ЕООД
ІІ. Не приема годишния финансов отчет за 2007 година на
„Благоустройствени строежи” ЕООД до извършване на коригиращите
счетоводни операции.
ІІІ. Търговските дружества да извършват операции по покриване
загубите от предходни години за сметка на неразпределената печалба и
целеви резерви.
ІV. Задължава Общинска администрация да предложи конкретни
мероприятия за оздравяване на търговските дружества в лошо финансово
състояние, които първо да се гледат в Комисията по общинска собственост и
стопанска политика с участието на представители от администрацията, след
което на друго заседание на Общинския съвет да се разгледа дейността и
резултатите на търговските дружества за 2007 година, като се вземе
отношение по бъдещето на тези дружества за всяко едно поотделно.
V. Освобождава управителя на „Аптеки” ЕООД – Бургас.
Избира комисия за избор на нов управител, в състав от 5 общински
съветници:
- Галина Милева
- Антонио Душепеев
- Вълчо Чолаков
- Александър Бояджийски
- Мария Петрова
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас на 19.03.2003 год., с
последващи изменения
............................................................................................................
Общинският съвет Бургас с мнозинство от 47 гласа „за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
В Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и
цени на услуги на територията на Община Бургас,
в Глава II Местни такси,
Раздел ІІІ: Такси за детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи и други общински социални услуги,
се създава нов чл.21а:
(1) Лицата, потребители на социалната услуга „Социален
асистент" на лица с 90 и над 90 % трайна неработоспособност с
определена чужда помощ, чрез оказване на помощ и грижа в семейна
среда, заплащат диференцирани такси за 1 час, според границите, в
които попада личният доход.

(2) Таксите се внасят в бюджета на Община Бургас.
В приложение 1 „Тарифа на местните такси по ЗМДТ”,
в раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги”,
след ред „– лица-ветерани от войните, ползващи преференциите на
чл.4 т.5 от Закона за ветераните от войната”, се добавя:
- потребителски такси при реализация НП „Асистенти
на хора с увреждания”, дейност „Социален асистент”
За потребители, чиито доход е равен или по-нисък от:
- гарантирания минимален доход (ГМД)
- двукратния размер на ГМД
- трикратния размер на ГМД
- четирикратния размер на ГМД
- петкратния размер на ГМД
- шесткратния размер на ГМД
- повече от шесткратния размер ГМД

0.23 лв./час
0.25 лв./час
0.30 лв./час
0.34 лв./час
0.41 лв./час
0.46 лв./час
пълна
стойност
на услугата
в размер на
1.70 лв./час

в раздел VII „Такси за административни услуги”,
заличава се ред: „ - за копиране на страница – 0.20”.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Допускане поправка на явна фактическа
грешка в решение на Общински съвет Бургас, прието по т.43 от
дневния ред на проведеното на 28.02.2008 г. заседание (Протокол № 6)
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 48 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Допуска поправка на явна фактическа грешка в решение по т. 43 от
Протокол № 6/28.02.2008 год., като на ред седми името на "ТИПИ ГРУП” ООД
– гр.Бургас, да бъде заменено с ЕТ "СЛАВКО МАРКОВ" – гр.Бургас,
регистриран по ф.д. № 5481/92 год. по описа на Бургаски окръжен съд с
ЕИК по БУЛСТАТ 102254112, със седалище и адрес на управление:
гр.Айтос, ул. „Георги Кондолов” № 71, представлявано от Славко Ненов
Марков с ЕГН
а на ред четиринадесети името на ЕТ "СЛАВКО
МАРКОВ" – гр.Бургас, да бъде заменено с „ТИПИ ГРУП” ООД –
гр.Бургас, регистрирано по ф.д. № 2071/01 год. по описа на Бургаски
окръжен съд с ЕИК по Булстат 102710555, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.74, вх.В, ет.1, представляваво от
Светлозар Георгиев Вълков с ЕГН
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане размер на туристическата такса за
ползване на средства за подслон и места за настаняване по смисъла на
Закона за туризма
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 46 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Определя размер на туристическата такса за 2009 година на лице за
ден, както следва:
1. Хотел, семеен хотел, мотел, вилно селище, туристическо селище,
вила, почивна станция:
 В гр.Бургас
1.00 лв.
 В кварталите на гр.Бургас и съставните селища
на Община Бургас
0.80 лв.
2. Пансион, къща, самостоятелни стаи, бунгало, къмпинг,
туристическа хижа, туристически учебни центрове и
туристическа спалня
0.80 лв.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Покана за закупуване на акции в капитала на
„Екоклима” АД – гр.Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
Не приема предложението Община Бургас да закупи част от
продаваните от акционера Димитър Василев Николов 24070 броя обикновени
налични поименни акции, съответна на притежавания от Общината
процент от капитала на "Екоклима" АД – гр.Бургас.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП
„АТАКА”, относно: Промени в Наредбата за рекламната и
информационната дейност на територията на Община Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. Чл.5 от Наредбата за рекламната и информационната дейност на
територията на Община Бургас се изменя и допълва така:
Изречение първо се изменя така:
„Всички надписи разположени на обществени места на
територията на Община Бургас: информационно указателни
табели, билбордове, светлинни рекламно информациянии табла,
съобщения и др. се изписват задължително на български език.”
В изр.2 след думите: „и на чужд език” се добавя „официален в
Европейския съюз”.
След изр. 2 се добавя ново изр.3 със следното съдържание:
„Чуждоезичният текст на българските наименования върху
информационно указателните табели се изписва при спазване на
правилата за транслитерация.”

Досегашното изречение трето става четвърто и се изменя така:
„Марка по смисъла на чл.9, ал.1 от Закона за марките и
географските означания регистрирана в Патентното ведомство или
регистрирана от Международното бюро на Световната
организация за интелектуална собственост, по реда на
Мадридската спогодба може да се изобразява по начина по който е
регистрирана.”
2. В едногодишен срок текстовете в областта на външната реклама,
надписите, информационно указателните табели и съобщенията следва да
бъдат приведени в съответствие с настоящите промени в Наредбата за
рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инициативен комитет, относно:
Построяване на паметна плоча върху общинска земя в парка пред
Църковен храм „Св.Николай Чудотворец” в кв. „Сарафово” в чест на
основателите на кв. „Сарафово”
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за построяване на паметна плоча върху общинска земя
в парка пред Църковен храм „Св.Николай Чудотворец” – кв.Сарафово,
гр.Бургас в чест на основателите на кв.Сарафово, гр.Бургас.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община
Бургас с проектопредложение за получаване на техническа помощ за
проекти в сектор околна среда по Оперативна програма „Околна среда”
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Одобрява участието на Община Бургас по схема Техническа помощ
за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на
Оперативна програма „Околна среда” с проектопредложения Интегриран
проект за управление на питейните и отпадъчни води – кв.Горно Езерово,
гр. Бургас, област Бургас и Интегриран проект за управление на питейните
и отпадъчни води – с.Рудник и с.Черно море – Област Бургас.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Промени в числеността на персонала и Фонд
„Работна заплата” за функции „Отбрана и сигурност” и
„Здравеопазване” за 2008 година
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава посочените в таблицата средства за работни заплати за
2008 година за делегираните от държавата дейности към функции
„Отбрана и сигурност” и „Здравеопазване”.
2. Утвърждава, считано от 01.01.2008 година, от 01.03.2008 година и от
01.07.2008 година посочените в таблицата показатели за численост
на персонала и средни месечни брутни работни заплати за
делегираните от държавата дейности към функция „Здравеопазване”.
3. Утвърждава, считано от 01.01.2008 година, от 01.06.2008 година и от
01.07.2008 година посочените в таблицата показатели за численост
на персонала на делегираните от държавата дейности към функция
„Отбрана и сигурност”.
4. Утвърждава, считано от 01.01.2008 година и от 01.07.2008 година
посочените средни месечни брутни работни заплати за делегираната
от държавата дейност „Отбрана и сигурност”.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Утвърждаването на Плана на Община Бургас
за защита на населението при бедствия
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Утвърждава Общинския план за защита при бедствия, който да се
актуализира и допълва при всяка промяна на информацията .
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане плана на бюджета за 2008 г. на ОП
„Летен театър, фестивали и концерти”
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Изменя приетия план по бюджета за 2008 година на дейност Група
„Горещ пясък”, Духов оркестър и Летен театър, считано от 01.06.2008
година.
2. Приема плана по бюджета на общинско предприятие „Летен театър,
фестивали и концерти”, считано от 01.06.2008 година.
(Приложение № 1.)
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане на коригиран план по бюджета за
2008 г. на Младежки културен център във връзка с настъпилите
структурни промени
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Изменя приетия план по бюджета за 2008 година на дейност Ансамбъл
„Странджа”, Други дейности по културата и Младежки културен
център, считано от 01.06.2008 година.
2. Приема плана по бюджета на Младежки културен център и Други
дейности по културата с корекции, считано от 01.06.2008 година.
(Приложение № 1.)
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Осигуряване на съфинансиране от страна на
Община Бургас на съвместен проект на ГПНЕ „Гьоте”– Бургас и
Посолството на ФРГермания”–София
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие Община Бургас да осигури съфинансиране на проект
„Обновяване и реконструкция на кабинет по химия на ГПНЕ „Гьоте” –
гр.Бургас в размер на 18 700 лв. при одобрение на проекта.
Източник на средствата – функция „Образование” – параграф 97.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне на представител на „Чистота”
ЕООД в общото събрание на „Бургас Шеле Екосервиз” ООД
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Избира Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да
представлява „Чистота” ЕООД – гр.Бургас в Общото събрание на търговско
дружество „Бургас Шеле Екосервиз” ООД, регистрирано с решение по
ф.д.4066/1995 г. на Бургаски окръжен съд.
При наличие на обективна невъзможност от страна на кмета да
упражни правата си по настоящото решение, същият може да упълномощи
друго лице от общинската администрация.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Делегиране права на директорите на
общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети
да реализират собствени приходи
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. Задължава Кмета на Община Бургас да делегира на директорите на
общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети, права
да реализират приходи от предоставяне на услуги и продажба на стоки,
изработени от ученици.
ІІ. Отменя разпоредбите на т.13, б.”а”, т.13, б.”б”, т.13, б.”в”, т.13,
б.”г”, т.13, б.”д”, т.13, б.”е”, т.13, б.”з” и т.15 от раздел V. Образование,
култура и младежки дейности от Тарифата на цени за услуги и права,
предоставени от общината, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2008 година.
ІІІ. Определя следните минимални стойности на част от услугите и
стоки, които ще се предлагат от училищата:
1. За организиране на квалификационна дейност
- на човек за 1 учебен час
2.00 лв. без ДДС
2. За организиране на педагогически услуги
- на ученик за 1 учебен час
2.00 лв. без ДДС

3. За организиране на спортни занимания
- на възрастен за 1 учебен час
- на ученик за 1 учебен час
4. За организиране на обучение по плуване
- на възрастен за 1 учебен час
- на ученик за 1 учебен час

-

5.00 лв. без ДДС
2.00 лв. без ДДС

-

5.00 лв. без ДДС
3.00 лв. без ДДС

5. За ПГТ „Проф.д-р Асен Златаров”, комплекс „Младост”:
5.1. Квалификационен курс професия „Готвач”, І-во ниво:
- на курсист
- 280.00 лв. без ДДС
- на един курсист, за 1 учебен час
0.93 лв. без ДДС
5.2. Квалификационен курс професия „Барман”, І-во ниво:
- на курсист
- 280.00 лв. без ДДС
0.93 лв. без ДДС
- на един курсист, за 1 учебен час
5.3. Квалификационен курс професия „Хлебар-сладкар” – производство
на хлебни изделия:
- на курсист
- 280.00 лв. без ДДС
- на един курсист, за 1 учебен час
0.93 лв. без ДДС
5.4. Квалификационен курс професия „Ресторантьор” – производство и
обслужване в заведения за хранене и развлечения:
- на курсист
- 350.00 лв. без ДДС
1.17 лв. без ДДС
- на един курсист, за 1 учебен час
5.5. Печене на агне
- 36.00 лв. без ДДС
6. За ПГ по механотехника и електротехника – Бургас:
6.1. Голяма паралелна стиска ГПС
- 94.00 лв. без ДДС
6.2. Средна паралелна стиска ГПС
- 67.00 лв. без ДДС
6.3. Машинна стиска (за бормашина)
- 42.00 лв. без ДДС
6.4. Ментишета ф 12 и ф 14
0.70 лв. без ДДС
6.5. Ментишета ф 16 и ф 18
1.00 лв. без ДДС
6.6. Ментишета ф 20
1.10 лв. без ДДС
6.7. Ментишета ф 22
1.20 лв. без ДДС
6.8. Ментишета ф 24
1.60 лв. без ДДС
6.9. Ментишета ф 30
2.60 лв. без ДДС
6.10. Чукчета без дръжка 200 г.
2.20 лв. без ДДС
6.11. Чукчета без дръжка 300 г.
2.40 лв. без ДДС
6.12. Чукчета без дръжка 500 г.
2.80 лв. без ДДС
6.13. Изработка на метална врата
- 160.00 лв. без ДДС
6.14. Изработка на метален обков на стълбище - 399.00 лв. без ДДС
6.15. Изработка на ранг за баскетболно табло 40.00 лв. без ДДС
6.16. Ковашки клещи
12.00 лв. без ДДС
6.17. Изработка на метална рамка
75.00 лв. без ДДС

7. За ПГСАГ „Кольо Фичето”:
7.1. Платено обучение професия „Строителен техник”
- на курсист
- 300.00 лв. без ДДС
ІV. Дава възможност на директорите на общинските училища,
прилагащи системата на делегираните бюджети, да определят цените на
изработените от учениците изделия, по своя преценка, като съобразяват вида
на съответния продукт, но не по-малко от себестойността му.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Актуализация на план – сметка за дейност
чистота за 2008 година
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 42 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Увеличава план-сметката за дейност чистота за 2008 година от
8 751 000 лева на 10 654 000 лева.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)

Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на части от имоти –
публична общинска собственост, на общопрактикуващи лекари и
стоматолози в съставните селища на Община Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 42 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се отдават под наем имоти и части от имоти – публична общинска
собственост, по списък Приложение № 1 – неразделна част от
решението (без т.7 и т.13, оттеглени от вносителя), за осъществяване
дейността на общопрактикуващите лекари и стоматолози в съставните
села на Община Бургас за срок до 3 (три) години, при заплащане на
месечни наемни цени, определени с решение от 20.12.2007 година на
Общински съвет Бургас.
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи договори за наем с
общопрактикуващите лекари и стоматолози, които са записали найголям брой здравно осигурени пациенти и имат сключен договор с
РЗОК.
.....................................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения от недвижим
имот – публична общинска собственост за нуждите на Народно
читалище „Тракия”, кв. „Лозово”, гр.Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 46 гласа „за”, против –
0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Община Бургас предоставя на Народно читалище „Тракия”, кв.Лозово,
гр.Бургас, регистрирано по ф.д. № 3319/1997 год на БОС, ИЕК по Булстат
000045020, със седалище и адрес на управление: кв.Лозово, гр.Бургас, ул.
„Хаджи Димитър” № 1, представлявано от председателя на читалищното
безвъзмездно
настоятелство Пенка Динкова Панайотова с ЕГН
право на ползване за срок от 5 (пет) години върху обособени помещения с
обща площ 101.70 кв.м., находящи се в сградата на Кметство – кв.Лозово,
гр.Бургас, ул. „Ястребино” № 20.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА
и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на общински жилища за обезщетение на собственик
на отчужден имот
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 35 гласа „за”, против – 0, въздържали се –
14,
Р Е Ш И:
1. Променя предназначението от жилища за настаняване под наем на граждани с
установени жилищни нужди, в такива за обезщетяване на бивши собственици, чиито
имоти са отчуждени за общински нужди, на следните общински жилища:
- апартамент № 1В, на първи етаж в сградата на ул. „Странджа” № 36, ж.к. „Братя
Миладинови”, със застроена площ от 73.88 кв.м., състоящ се от дневна – кухня, две
спални, коридор, баня, тоалетна, два балкона, изба № 6 с площ 11.58 кв.м., ведно с 14.23
кв.м. идеални части от общите части на сградата и 10.36% идеални части от правото на
строеж върху общинска земя, актуван с акт № 4927/21.02.2008 г. за ЧОС;
- апартамент № 4А, на четвърти етаж в сградата на ул. „Странджа” № 36, ж.к.
„Братя Миладинови” със застроена площ 48.32 кв.м., състоящ се от дневна – кухня,
спалня, коридор, баня-тоалетна, два балкона, изба № 4 с площ 9.12 кв.м., ведно с 9.22 кв.м.
идеални части от общите части на сградата и 6.71% идеални части от правото на строеж
върху общинска земя, актуван с акт № 4928/21.02.2008 г. за ЧОС.
2. Жилищата по т.1 да бъдат предоставени за обезщетение на Калинка Борисова
Стоянова с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.30, вх.7, ап.2, ЕГН
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА
и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Калина Димитрова Ишкиева – управител на
„ДКЦ-І-Бургас” ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор
с РЦЗ-Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска
документация, собственост на РЦЗ-Бургас (Регионална картотека на медицинските
експертизи)
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 48 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет – Бургас дава съгласието си „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД да приеме
временно на съхранение медицинската документация на Регионалната картотека на
медицинските експертизи.
2. Медицинските документи да се съхраняват в помещенията на бившата
физиотерапия, находящи се в приземния етаж на сградата на „ДКЦ-І-Бургас”
ЕООД, които представляват коридор и 2 (два) кабинета по водолечение, с площ 185
кв.м. – 7.7% от общата площ на сградата.
3. Между „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД и РЦЗ-Бургас да се сключи договор за временно и
безвъзмездно съхранение на документите, в който задължително да залегнат
следните условия:
- срок за съхранение на документите – 3 (три) години, считано от датата на
подписване на договора;
- цена за съхранение на документите – 200.00 (двеста) лева месечно, с ДДС
платими авансово – до пето число на текущия месец;
- прекратяване на договора – с изтичане на срока, по взаимно писмено
споразумение и едностранно – при забава в плащането над 30 дни;
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА
и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската
идеална част от недвижим имот – УПИ VІ-167, кв.14 по плана на ж.к. „Лазур”,
гр.Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Ана Димитрова Василева с ЕГН
и постоянен адрес:
гр.Бургас, ул. „Батак” № 47, Иванка Йорданова Шейтанова с ЕГН
и постоянен
адрес: гр.Бургас, ул. „Батак” № 47, Кольо Тенев Стоянов с ЕГН
и постоянен
адрес: гр.Бургас, ул. „Батак” № 47, Тоничка Костова Димова с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Зорница” бл.28, вх.1, ет.6, ап.1, Владислава Иванова
Иванова с ЕГН
и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Славейков” бл.58, вх.2,
ет.9, ап.71 и Гергана Иванова Бояджиева с ЕГН
и постоянен адрес: гр.Бургас,
ж.к. „Славейков” бл.58, вх.2, ет.9, ап.71 недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 12/588 кв.м. идеални части от УПИ VІ-167, кв.14 по плана на ж.к. „Лазур”,
гр.Бургас, целият с площ от 588 кв.м., при граници: север – УПИ ІІ, изток – УПИ V-170,
юг – ул. „Батак”, запад – УПИ І, за сумата 11 735 (единадесет хиляди седемстотин
тридесет и пет) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и юридическо лице в имот, представляващ УПИ VІ в
кв.7 по плана на ж.к. „Зорница” гр.Бургас, чрез продажбата на
общинската идеална част от имота
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 32 гласа „за”, против –
10, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продаде на „СКАТ” ООД, гр.Бургас, регистрирано по ф.д. №
563/1994 год. по описа на Бургаски окръжен съд с ЕИК по Булстат
812104705, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, к/с „Зорница”, до
бл.39, представлявно от управителя Валери Симеонов Симеонов с ЕГН
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
555/875 идеални части от УПИ VІ, кв.7 по плана на к/с „Зорница”, гр.Бургас,
целият с площ 875 кв.м., при граници: север – УПИ V в кв.7, изток – улица,
юг – УПИ VІІ в кв.7, запад – УПИ VІІІ в кв.7, за сумата 850 815 (осемстотин
и петдесет хиляди осемстотин и петнадесет) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез
изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ ІІ931, кв.11 по плана на кв. „Акации”, гр.Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 40 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да са продаде на Донка Христова Димова с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Бургас, кв. „Акации”, ул. „Лебед” № 23, недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ 70/292 кв.м, идеални
части от УПИ ІІ-931 в кв.11 по плана на кв. „Акации”, гр.Бургас, целият с
площ от 292 кв.м. кв.м., при граници: изток – ул. "Лебед", юг – УПИ ІІІ932, запад – УПИ I-930, север – ул. „Ангеларий”, за сумата 45 430
(четиридесет и пет хиляди четиристотин и тридесет) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез
изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ ХІІ1122, кв.21 по плана на кв. „Акации”, гр.Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 40 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Теодора Георгиева Георгиева с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. "Изгрев", бл.42, вх.4, ет.8, ап.23, Слава
Вълчева Минева с ЕГН
и Христо Петков Минев с ЕГН
и двамата с постоянен адрес: гр.Камено, ул. „Меден кавал" № 11,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 6/296 кв.м.
идеални части от УПИ ХІІ-1122 в кв.21 по плана на кв. „Акации”, гр.Бургас,
целият с площ от 296 кв.м. кв.м., при граници: североизток - УПИ ХІ-1121,
югоизток – ул. „М.Дринов”, югозапад - УПИ ХІІІ-1123, северозапад - УПИ
IV-1111, за сумата 3 900 (три хиляди и деветстотин) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез
изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ VІІІ178, кв.20 по плана на кв. „Горно Езерово”, гр.Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 40 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Ефтим Йорданов Марев с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.р. „Меден Рудник”, бл.418, вх.А, ет.2,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 25/695
кв.м. идеални части от УПИ \/ІІІ-178, кв.20 по плана на кв. „Горно
Езерото”, гр.Бургас, целият с площ от 695 кв.м., при граници: североизток УПИ IX-179 и УПИ Х-180, югоизток - УПИ ХІІ-178, югозапад – УПИ VІІ177, северозапад – ул. „Кокиче”, за сумата 980 (деветстотин и осемдесет)
лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХІІІ, кв.7 по плана на ж.к.
„Славейков”, гр.Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 32 гласа „за”, против –
1, въздържали се – 12,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Николай Симеонов Михалев с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.70, вх.Д, ет.2, ап.ляв,
урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет римско) в кв.7 (седем), по плана
на ж.к. „Славейков”, гр.Бургас, целият с площ 451 кв.м., при граници: изток –
ТП, запад – УПИ ХІІ-122, север – УПИ Х, юг – улица, за сумата 356 000
(триста петдесет и шест хиляди) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІ-166, кв.84 по плана
на зона „Г”, ж.р. „Меден Рудник”, гр.Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 36 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Иван Вълчев Иванов с ЕГН
и постоянен
адрес: гр.Бургас, ж.р. „Меден Рудник”, ул. „Балкан” № 47 и Иван Маринчев
Иванов с ЕГН
и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.р. „Меден
Рудник”, ул. „Балкан” № 47, урегулиран поземлен имот ХVІІ-166 в кв.84 по
плана на зона „Г”, ж.р. „Меден Рудник”, гр.Бургас, целият с площ 464 кв.м.,
при граници: североизток – УПИ І и УПИ ХVІІІ; югозапад – УПИ ХVІ;
югоизток – УПИ ІІ; северозапад – ул. „Балкан” за сумата 70 000 (седемдесет
хиляди) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ІV, кв.5 по плана на ПЗ
„Победа”, гр.Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 36 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
Да се продаде на „ВЕНИС” ООД, регистрирано по фирмено дело
203/1995 год. по описа на Бургаски окръжен съд, вписано в регистъра на
търговските дружества с парт.№ 25, тм І, стр.344 с БУЛСТАТ 102072864, със
седалище и адрес на управление гр.Бургас, кв.Победа, ул. „Индустриална”
92, представлявано от управителя Веселин Доброславов Стоименов,
урегулиран поземлен имот ІV в кв.5 по плана на ПЗ „Победа”, гр.Бургас,
целият с площ 2631 кв.м., при граници: изток – улица, запад – УПИ V-87,
север – УПИ І и УПИ ІІІ, юг – УПИ VІІ-87, за сумата 1 030 736 (един милион
и тридесет хиляди и седемстотин тридесет и шест) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на част от УПИ ХVІ в кв.1 по
плана на кв. „Сарафово”, гр.Бургас, върху която е учредено право на
строеж за жилищна сграда на физическо лице
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 36 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
Да се извърши продажба на Иванка Недкова Василева с ЕГН
и постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Л.Каравелов” № 12,
общинската идеална част от недвижим имот, представляващ 268/608 кв.м.
идеални части от УПИ ХVІ-795 в кв. I по плана на кв.Сарафово, гр. Бургас,
целият с площ 608 кв.м, при граници: североизток – улица м/у о.т.10 и
о.т.21, югоизток – улица м/у о.т.13 и о.т.21, югозапад – УПИ ХV-796,
северозапад - УПИ ХХІІ-912 и УПИ ХІХ-912, на стойност 78 256
(седемдесет и осем хиляди двеста петдесет и шест) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на 255/1020 кв.м. ид.ч. общинска
собственост от УПИ VІ-81 в кв.11 по плана на кв. „Крайморие”
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 36 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
и
Да се продаде на Михаил Димитров Михайлов с ЕГН
постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „Братя Миладинови” бл.47, вх.6, ет.5
общинската част от недвижим имот, представляваща 255/1020 кв.м. идеални
части от УПИ VІ-81 в кв.11 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, целият с
площ от 1020 кв.м., при граници: североизток – ул. „Вълнолом”, северозапад
– УПИ V-80, югоизток – улица, югозапад – УПИ VІІ-82, за сумата 9 974
(девет хиляди деветстотин седемдесет и четири) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в кв. „Лозово”, гр.Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 36 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Гинка Вълчева Миланова с ЕГН
и
”
постоянен адрес: гр.Бургас, кв. „Лозово”, ул. „Тракия № 34, недвижим
имот, представляващ 20 (двадесет) кв.м идеални части от УПИ XIII-124
(тринадесет римско тире сто двадесет и четири) в кв.9 (девет) по плана на
кв. „Лозово”, гр.Бургас, целият с площ 535 кв.м, при граници: север - УПИ
ХІV-125, изток - УПИ ХІІ-123, юг - ул. "Тракия", запад - ул. "Комуна”, за
сумата от 1 150 (хиляда сто и петдесет) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-1019, кв.87 по плана
на кв. „Долно Езерото”, гр.Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 36 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Паруш Николов Азълов с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Бургас, кв. „Долно Езерото”, ул. „Средногорие” № 11,
урегулиран поземлен имот \/ІІІ-1019 в кв.87 по плана на кв. „Долно
Езерото”, гр.Бургас, целият с площ 600 кв.м., при граници: север – УПИ
VІІ-1018, изток – улица, юг – УПИ IX и УПИ X, запад – УПИ XV, за
сумата 19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се във в.з. „Минерални бани”, Община
Бургас (Г.Кунчев и Д.Кунчев)
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 36 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
и Димитър
Да се продаде на Григор Христов Кунчев с ЕГН
Христов Кунчев с ЕГН
и двамата с постоянен адрес гр.Бургас,
ул. „Любен Каравелов” № 51А недвижим имот, представляващ 583
(петстотин осемдесет и три) кв.м. идеални части от УПИ VІІІ-627, 631 (осем
римско тире шестстотин двадесет и седем, шестстотин тридесет и едно) кв.20
(двадесети) по плана на в.з. „Минерални бани”, Община Бургас, целият с
площ 1 088 (хиляда осемдесет и осем) кв.м., при граници: югоизток – улица;
запад – УПИ ІХ-622, 626; север – УПИ VІ-625, 628, УПИ VІІ-629, 630 за
сумата 57 150 (петдесет и седем хиляди сто и петдесет) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се във в.з. „Минерални бани”, Община
Бургас (Гр.Кузманов)
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 36 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Григор Стефанов Кузманов с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Славейков” бл.35, вх.3, ет.5, недвижим
имот, представляващ 69 (шестдесет и девет) кв.м. идеални части от УПИ ІІІ342 (три римско тире триста четиридесет и два) в кв.4 (четири) по плана на
в.з. „Минерални бани”, Община Бургас, целият с площ 546 (петстотин
четиридесет и шест) кв.м., при граници: североизток – УПИ І-344; югоизток –
УПИ ІІ-343; югозапад – улица; северозапад – УПИ ІV-341, за сумата 6 770
(шест хиляди седемстотин и седемдесет) лема, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в с.Изворище, Община Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 36 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Ахмед Халил Узун с ЕГН
и постоянен
адрес: с.Изворище, ул. „Македония” № 4, недвижим имот, представляващ 24
(двадесет и четири) кв.м. идеални части от УПИ VІІІ-34 (осем тире тридесет
и четири) в кв.9 (девет) по плана на с.Изворище, Община Бургас, целият с
площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв.м., при граници: североизток – УПИ
VІ-34; югоизток – VІІ-35; югозапад – улица; северозапад – УПИ ІХ-34, за
сумата 470 (четиристотин и седемдесет) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА
и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Замяна на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ І, кв.24А, ж.к. „Изгрев”, гр.Бургас, с недвижим имот,
собственост на физическо лице
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 33 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр.Бургас, к/с „Изгрев”, кв.24А, УПИ I, целият с площ 217 кв.м, при
граници: североизток - улица, северозапад - улица, югоизток - тупикова улица,
югозапад - УПИ II, на стойност 323 330 (триста двадесет и три хиляди триста и
тридесет) лева, без ДДС,
с
недвижим имот, собственост на Стефан Станев Недев с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Бургас, к/с "Бр.Миладинови" бл.2, вх.4, ет.5, ап.62, представляващ
225/450 кв.м. ид.части от бивш п-л VІ, целият с площ 450 кв.м в бивш кв.378 по плана
на Промишлена зона "Север", гр. Бургас, на стойност 36 450 (тридесет и шест хиляди
четиристотин и петдесет) лева, без ДДС.
Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 286 880 (двеста осемдесет и
шест хиляди осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС, да се заплати от Стефан Станев Недев на
Община Бургас, заедно с дължимите данъци и такси по сделката.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Откриване на производство за отчуждаване
на част от недвижим имот, собственост на физическо лице, във връзка с
отваряне на затворена улица в с.Банево, Община Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 33 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Открива производство по отчуждаване на 42,75/1501.50 кв.м. идеални
части от поземлени имоти с номера №№ 72, 73 в кв.3 по плана на с.Банево,
Община Бургас, собственост на Георги Райков Димитров с ЕГН
и
постоянен адрес с.Банево, Община Бургас, ул. „Шипка” № 54, във връзка с
предвиждането на действащия ПУП-ПРЗ на с.Банево, Община Бургас,
одобрен със заповед № 252/06.03.1990 год. на Кмета на Община Бургас, за
изграждане на тупикова улица, определена от о.т.10 и о.т.15, като определя
обезщетение по пазарни цени в размер на 2 040 (две хиляди и четиридесет)
лева.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване към
апартамент, находящ се на първи жилищен етаж, бул. „Демокрация”
бл.166, вх.Б, ет.1, ап.десен, ж.к. „Братя Миладинови”, изграден върху
общинска земя
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 33 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на пристрояване, за изграждане на тераса със
застроена площ 2.69 кв.м., към апартамент на първи жилищен етаж, находящ
се в жилищна сграда в блок 166, построен в УПИ І, кв.9 по плана на ж.к.
„Братя Миладинови”, гр.Бургас, в полза на Тодор Кузмов Иванов с ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бул.
„Демокрация” № 166 собственик на апартамент в цитираната сграда, по
одобрен архитектурен проект с пазарна цена в размер на 1 250 (хиляда двеста
и петдесет) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Съфинансиране от Община Бургас по Проект
„Изграждане на Автоматична мобилна станция за непрекъснат контрол
и управление качеството на атмосферния въздух в Бургас. Подобряване
капацитета на Община Бургас за контрол и превантивни действия”
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за съфинансиране от Община Бургас в размер на
56 585 (петдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и пет) Евро при
реализацията на Проект „Изграждане на Автоматична мобилна станция за
непрекъснат контрол и управление качеството на атмосферния въздух в
Бургас. Подобряване капацитета на Община Бургас за контрол и
превантивни действия”.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА
и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на финансова помощ, съгласно чл.100, ал.1 и 2, т.4
от Закона за лечебните заведения на „Специализирана болница за активно лечение
на пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД и Областен
диспансер за психични заболявания със стационар „Проф. д-р Иван Темков” –
Бургас” ЕООД
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 38 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Отменя решения по т.16, 1.1. и 1.2. и т.17, 1.1. и 1.2. от проведеното на 28.02.2008
година заседание на Общински съвет гр.Бургас (Протокол № 6).
2. Задължава Община Бургас да финансира „Специализирана болница за активно
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД чрез
целева субсидия, в размер от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева.
3. Задължава Община Бургас да финансира „Областен диспансер за психични
заболявания със стационар „Проф.д-р Иван Темков” – Бургас” ЕООД чрез целева
субсидия, в размер от 200 000 (двеста хиляди) лева.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Финансиране на ежегодна международна
киноложка изложба в гр.Бургас 22 – 29 юни 2008 година
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 26 гласа „за”, против –
4, въздържали се – 13,
Р Е Ш И:
Да се съфинансира проекта за Международна киноложка изложба
Бургас от 22 – 29 юни 2008 година със сумата от 15 500 (петнадесет хиляди и
петстотин) лева, като средствата бъдат сигурени, както следва: 12 000
(дванадесет хиляди) лева неизразходвани средства от проведени спортни
мероприятия и 3 500 (три хиляди и петстотин) лева от бюджета на други
дейности по културата за озвучаване, рекламно и медийно отразяване.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна в списъка на пътуващите служители
към Община Бургас от местоживеене до месторабота (Приложение №
6.2.)
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се коригира списъка на пътуващите служители, които имат право
на 90 % от транспортните разходи по автомобилния транспорт по
приложение № 6.2., считано от 12.05.2008 г. по маршрута Айтос-БургасАйтос, както следва:
Отдел "Вътрешен одит":
- Милена Живкова Кънева – старши вътрешен одитор / билети;
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Осигуряване на служебни карти за пътуване
по цялата градска мрежа за служители от териториалните дирекции
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 43 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Считано от 01.06.2008 година ежемесечно да бъдат закупувани 12 броя
карти – по 2 бр. за всяка териториална дирекция.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП
„ГЕРБ”, относно: Приемане на Правилник за реда за предоставяне на
еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически
лица
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Приема Правилник за реда за предоставяне на еднократни
безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Борис Атанасов Ангелов
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 43 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се изплати от общински бюджет на Борис Атанасов Ангелов, ЕГН
адрес ул. "Ивайло" 30, ет.5, еднократна сума от 3 000 (три
хиляди) лева.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Марийка Кирова Стойчева
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 43 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се изплати от общински бюджет на Марийка Кирова Стойчева, ЕГН
живуща в ж.к. „Меден Рудник” бл.469, вх.Г, ет.6, еднократна
сума от 600 (шестстотин) лева.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
47. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Виолетка Христова Гарчева
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 43 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се изплати от общински бюджет на Виолетка Христова Гарчева,
ЕГН
л.к.
издадена на
г. от МВР Бургас,
сума от 1 400 (хиляда и четиристотин) лева.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
48. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Еличка Георгиева Кощрова
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 43 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се изплати от общински бюджет на Еличка Георгиева Кощрова,
ЕГН
живуща в к-с "Зорница" бл. 15, вх.5, ет.3, ап.8,
еднократна сума от 600 (шестстотин) лева.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
49. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП
„ГЕРБ”, относно: Предоставяне на еднократна финансова помощ на
Росица Борисова Драгиева
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 43 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Общинският съвет Бургас предоставя на Росица Борисова Драгиева от
гр.Бургас еднократна финансова помощ в размер на 2 000 (две хиляди) лева.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)

Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА
и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
50. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов – общински съветник и председател на
НС на ОАП, относно: Допълване на Годишната план-програма за работата на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация за 2008 год. и Списъка с
обекти за приватизация, съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа „за”, против – 0, въздържали
се – 8,
Р Е Ш И:
1. Приема допълнение на Годишната План-програма за работата на Надзорния
съвет на Общинска агенция за приватизация за 2008 година и Списъка с обекти за
приватизация, съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, със следните общински имоти:
- Магазин в ж.к. „Славейков” – до бл.30 (павилион) – собственост на „Хляб и
хлебни изделия” ЕООД, гр.Бургас;
- Магазин в ж.к. „Меден Рудник”, кв.12, зона „А” (павилион) – собственост на
„Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр.Бургас;
- Магазин на ул. „Мария Луиза” № 5, гр.Бургас – свободен;
2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обособените
обекти, сключването на договори за наем, аренда, дялово участие, съвместна дейност,
обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити с общински имоти.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
51. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Соня Георгиева – общински съветник от
Коалиция „Ваклин Стойновски за Бургас”, относно: Промяна в
Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник
на територията на Бургаска община
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа „за”, против –
8, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Чл.33, ал.2 да добие следната редакция: „Общественият посредник
получава месечно възнаграждение в размер на 80 % от възнаграждението на
Кмета на общината.”
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
52. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев – общински
съветник, относно: Съдебно решение № 2155/10.12.2007 година на
Бургаски окръжен съд
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Общински съвет – Бургас дава съгласие за разделяне на УПИ V-66 в
кв.Сарафово на три нови УПИ-та, съгласно приложения проект.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА
и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
53. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев – общински съветник,
относно: Ревизиране на сделката между „ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД
ЛОДЖИСТИКС” ЕООД и общинска фирма „Хляб и хлебни изделия” ЕООД
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
Създава временна комисия от 5 члена, от които 4 общински съветници и 1
представител на Общинска администрация, в състав:
- Александър Бояджийски - общински съветник
- общински съветник
- Георги Манев
- Златина Дукова
- общински съветник
- Вълчо Чолаков
- общински съветник
- Златина Георгиева
- общинска администрация,
която да провери:
1. Спазена ли е процедурата по провеждане на търга за прдажба на имота,
находящ се на бул. „Христо Ботев” № 13?
2. Управителят на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД докладвал ли е за това, че в
3-дневния срок визиран в нотариален акт № 40, том 3, регистър № 3755,
дело № 379 от 11.08.2006 г., продажната сума не е била изплатена?
3. Как е определен размера на лихвата за забава на плащанията?
4. Какъв би бил размера на лихвата при законосъобразното й определяне и на
каква база?
5. Каква е реалната пазарна цена, която би могла да получи община Бургас към
дата на заплащане на последната вноска от „ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН
ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ЕООД?
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
54. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Калина Ишкиева – управител на
„ДКЦ-І-Бургас” ЕООД, относно: Ползване на дивидент за 2007 година
от „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Общински съвет Бургас дава съгласие „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД да вложи
дивидента за 2007 година за закупуване на полуавтоматичен външен
дефибрилатор CU-ER1.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
55. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Илка Баева – управител на „ДКЦ-ІІБургас” ЕООД, относно: Дивидент за 2007 година
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура
(физиотерапевтична) за сметка на дивидента в размер на 3 848.81 лева за
„ДКЦ-ІІ-Бургас” ЕООД.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
56. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Илка Баева – управител на „ДКЦ-ІІБургас” ЕООД, относно: Разрешение на Общински съвет Бургас за
замяна на медицинска апаратура за „ДКЦ-ІІ-Бургас” ЕООД
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие предоставените средства от Община Бургас на „ДКЦ-ІІБургас” ЕООД в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева за закупуване на
медицинска апаратура (електромиограф) да бъдат използвани за закупуване
на биомикроскоп.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
57. МОЛБИ за опрощаване на несъбираеми вземания
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа „за”, против – 6,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. По молбата на Али Мехмедов Карамехмедов – не дава съгласие
за опрощаване на задължението.
2. По молбата на Мария Иванова Диамандитис – не дава съгласие
за опрощаване на задължението.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
58. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Закупуване на терен за изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води на гр.Българово
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 37 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие Кметът на Община Бургас да сключи договор за
възмездно придобиване в собственост от Община Бургас чрез покупка на
земеделски имот № 043016, целият с площ 1.292 дка, с начин на трайно
ползване – овощна градина, трета категория, находящ се в местността „До
село” по картата на възстановената собственост на землище гр.Българово,
Община Бургас, при граници: имот № 043017, имот № 043044, имот №
043043, имот № 043033, имот № 043015 и имот № 000221 – полски път,
собственост на Янко Тенев Янков с ЕГН
от гр.Българово,
съгласно договор за доброволна делба от 25.10.2000 година, вписан на
27.10.2000 година, том VІІІ под № 255, рег. № 8157 от нотариус Станка
Димова – БРС, за сумата 2 550 (две хиляди петстотин и петдесет) лева, без
ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
59. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Промени в числеността на персонала и фонд
„Работна заплата” за дейност „Общинска администрация” за 2008
година
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 37 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Утвърждава, считано от 01.01.2008 година, от 01.05.2008 година и от
01.07.2008 година посочените в таблицата показатели за численост на
персонала, средни месечни брутни работни заплати и годишен размер на
средствата за работни заплати за дейност „Общинска администрация”.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 19 юни 2008 година (четвъртък), на основание чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
60. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет,
финанси и стопански дейности” на Община Бургас, относно: Приемане
на промени в Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от
Община Бургас, съгласно чл.6, ал.2 ЗМДТ (Приложение № 2 към
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Бургас)
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 35 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. Изменя Списъка на имотите – общинска собственост,
предоставени за управление и поддръжка на ОП „Спортни имоти,
паркинги и гаражи”, представляващ Приложение № 1 към Правилника за
дейността на предприятието, като Паркинг – пред Стадион „Черноморец”
се включва в раздел ІІ „Паркинги” и се заличава от раздел ІІІ – Зони за
кратковременно паркиране.
ІІ. Изменя и допълва Тарифата на цени на услуги и права,
предоставени от общината, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ (Приложение № 2
към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Бургас), както следва:

1. В раздел VІ, т.8 се създава нова подточка със следното съдържание:
„Паркинг за товарни автомобили в кв. „Акации”
месечен абонамент:
- товарни автомобили до 3.5 тона – 50 лв. (без ДДС)
- товарни автомобили над 3.5 тона – 80 лв. (без ДДС)
2. В раздел VІ, т.10 се създават две нови подточки със следното
съдържание:
Зона бул. „Демокрация” – от ул. „Цар Симеон І” до бул.
„Богориди”:
- до 4 часа
– по 1 лев на час (с вкл.ДДС);
- над 4 часа
– 5 лева (с вкл.ДДС);
- месечен абонамент – 60 лева (с вкл.ДДС);
Зона ул. „Княз Александър Батенберг”– от „Пристанище Бургас”
до хотел „Приморец”:
- до 4 часа
– по 1 лев на час (с вкл.ДДС);
– 5 лева (с вкл.ДДС);
- над 4 часа
- месечен абонамент – 60 лева (с вкл.ДДС);
3. В раздел VІ, т.8 към Паркинг „Опера” и към Паркинг „БСУ” се
допълва:
- престой на час
– 2 лева;
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
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ПРОТОКОЛИСТ:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
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