ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Удостояване на гранични полицаи: Михаил
Пенчев Цонков, Живко Петков Петков и Николай Петков Петков със званието
„Почетен гражданин на Бургас”, за защита границата на Република България и
Европейския съюз
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа „за”,
против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА със званието „Почетен гражданин на Бургас”:
1. граничен полицай Михаил Пенчев Цонков
2. граничен полицай Живко Петков Петков
3. граничен полицай Николай Петков Петков
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Подписване на Споразумение за общинско сътрудничество
съгласно чл.59 и сл. от ЗМСМА между Община Бургас и МРРБ по проект
„Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни
партньорства в Община Бургас и Югоизточен район за планиране” по
приоритетна Ос І „Добро управление”, подприоритет 1.4. на Оперативна
програма „Административен капацитет”
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА подписването на Споразумение за сътрудничество между Община
Бургас и Министерството на регионалното развитие и благоустройство по проект
„Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в
Община Бургас и Югоизточен район за планиране” по приоритетна Ос І „Добро
управление”, подприоритет 1.4. на Оперативна програма „Административен капацитет”
в предложения му вид.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане за предоставяне в
управление от страна на държавата на историческото ядро на Морската градина
на гр.Бургас
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 46 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да поиска от Министерския съвет да приеме решение за предоставяне в
управление на Община Бургас Историческото ядро на морската градина и
бургаския мост.
2. Кметът на Община Бургас да сключи договор с Областния управител на
Бургаска област за приемане в управление на Историческото ядро на морската
градина и бургаския мост.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т.30 от
Протокол № 10/19.06.2008 год., като на шести и седми ред вместо сумата „9 974 (девет
хиляди деветстотин седемдесет и четири) лева, без ДДС” да се чете „7 160.40 (седем
хиляди сто и шестдесет лева и четиридесет стотинки), без ДДС”.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Финансиране подготовката на състезателите, които ще участват
на ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ в Пекин – Китай
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа „за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
І. Отпуска сумата от 10 000 (десет хиляди) лева – по 2 000 (две хиляди) лева
еднократно на всеки участник в предстоящата олимпиада:
1. КИРИЛ СТ. ТЕРЗИЕВ – състезател по свободна борба кат. 74 кг.;
2. ИВО ЯНАКИЕВ
– състезател по академично гребане;
3. МАРТИН ЯНАКИЕВ – състезател по академично гребане;
4. ЕВГЕНИ БАЛЕВ
– състезател по колоездене;
5. ДАНИЕЛ ПЕТРОВ
– състезател по колоездене;
ІІ. Средствата за подготовка и участие на състезателите в Олимпийските игри
ще бъдат усвоени от:
1. Субсидиране на спортни мероприятия – „Седмица на морето”, в размер на
7 000 (седем хиляди) лева;
2. Финансово подпомагане на спортните клубове:
- СК „Порт Бургас – Хандбал – 3 000 (три хиляди) лева;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на 3 000 лева за участие на учителите от Община
Бургас в Четвъртата национална спартакиада на учителите и служителите в
системата на средното образование
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени на Общинския координационен съвет на СБУ при КНСБ
– Бургас, средства в размер на 3 000 (три хиляди) лева от общинския бюджет – „Други
дейности по образованието”, т.5 „Празници” за участието на бургаските учители и
служители в системата на средното образование в Четвъртата национална спартакиада
на учителите и служителите в системата на средното образование.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване ПУП-Парцеларен план за трасе на оптичен кабел
между кв.Долно Езерово и кв.Лозово в обхвата на полски пътища – публична и
частна общинска собственост
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел извън границата
на урбанизираната територия, преминаващ през землището на кв.Долно Езерото и
кв.Лозово.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе за канализация от
ПИ № 29 (образуван от ПИ № 13) в масив 80 до ПИ № 2 в масив 79, местността
„Под шосето”, землище гр.Бургас
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе за
канализация от ПИ № 29 (образуван от ПИ № 13) в масив 80 до ПИ № 2 в масив 79,
местността „Под шосето”, землище гр.Бургас.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
за ел.провод 20 кV извън границите на урбанизираната територия в участъка от
съществуващ ЖР-стълб № 16 на въздушна линия 20 кV „Юнак” до трафопост,
тип БКТП в УПИ І-24 в масив 40, землище на кв.Долно Езерово – гр.Бургас
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за трасе на ел.провод 20 кV извън
границите на урбанизираната територия в участъка от съществуващ ЖР-стълб № 16 на
въздушна линия 20 кV „Юнак” до трафопост, тип БКТП в УПИ І-24, масив 40, землище
на кв.Долно Езерово – гр.Бургас.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
за трасе на обслужващ път извън границите на урбанизираната територия в
участъка от регулационната граница при о.т.80 (между кв.28 и кв.29) по плана на
с.Банево до селищно образувание „Острица ІІ”, Община Бургас
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за трасе на обслужващ път извън
границите на урбанизираната територия в участъка от регулационната граница при
о.т.80 (между кв.28 и кв.29) по плана на с.Банево до селищно образувание „Острица ІІ”,
Община Бургас.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „ГЕРБ”,
относно: Предложение за допълнение на Наредба за реда, по който Община
Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в
търговските дружества
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 46 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА изменения и допълнения на Наредбата за реда, по който Община
Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските
дружества, със следното съдържание:
1. В Раздел 4
Правомощия на органите на общинските еднолични търговски дружества се
правят следните допълнения и изменения:
В чл.12, т.3: Приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределяне
на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на дивиденти и техния размер;
Т.6 се заличава;
В т.11 думата „контрольора” се заличава;
В чл.12 се създава нова т.19 със следната редакция: „Приема решения за
провеждане на търгове и конкурси в случаите по чл.17, ал.3”.
Създава се нова т.20. Дава съгласие за закупуване на ДМА над 5 000 лева;
В чл.13, т.6 се прави следното допълнение: Взема решение за разпределяне на
печалбата и нейното изплащане и за изплащане на дивиденти и техния размер;

2. В Раздел 5
Особени правила при сключване на някои видове договори:
В чл.17, ал.3 се заличава;
В чл.19 се правят следните изменения: „Представителите на Общината в
търговските дружества с общинско участие са длъжни предварително да вземат
съгласие от Общинския съвет за: „ ;
В чл.19 се създава нова т.5, със следното съдържание: „За разпореждане с
недвижими имоти, които преди включването им в капитала на търговското
дружество са били собственост на Община Бургас”.
3. В Раздел 7
Състав на органите на общинските еднолични търговски дружества се допълва
текста „ и възлагане на управлението”:
В чл.22, ал.1 думата „контрольори” се заличава;
В ал.1 и ал.2 се правят следните допълнения: „... физически лица с висше
образование и управленски опит.”
Чл.24 се заличава;
...........................................................................................................
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№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „АТАКА” и
ПП „СДС”, относно: Построяване на крипта на Храм „Св.Св. Кирил и
Методий” – гр.Бургас
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
1. Възлага на Общинската администрация да проучи възможностите за изграждане
на крипта към катедрален храм „Св.Св. Кирил и Методий” и при намиране на
подходящо място да възложи проектирането и изграждането й.
2. На база на извършените количествени и стойностни сметки да предвиди
средства в бюджета на Община Бургас за 2009 година.
...........................................................................................................
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и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „АТАКА”,
относно: Предоставяне на подходяща сграда за изложение и представяне на нови
книги от бургаски автори във връзка с есенно-литературните празници
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа „за”,
против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ВЪЗЛАГА на Общинската администрация да предостави подходящо помещение
в град Бургас през месец октомври по време на есенно-литературните празници, където
да бъдат обособени отделни щандове за изложение и представяне на нови книги от
бургаски автори.
...........................................................................................................
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и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „АТАКА”,
относно: Предприемане на мерки за преустановяване разпространението и
употребата на торби от неразградими материали на територията на Община
Бургас
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа „за”,
против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Възлага на общинската администрация до края на 2008 година да проведе
широка разяснителна кампания сред обществеността за вредното въздействие от
употребата на торбите и пликовете от неразградими полимерни материали за
околната среда.
2. Възлага на общинската администрация да предприеме мерки за насърчаване
използването във всички търговски обекти на торби и пликове произведени от
биоматериали, плат, дегрален, или друг бързо разграждащ се материал.
3. Възлага на Кмета на Община Бургас да разработи и предложи до края на 2008
година план за действие за поетапно ограничаване и забрана до края на 2009
година употребата на торби и пликове от неразградими полимерни материали и
отстраняване на вредните последици от тяхната употреба на територията на
общината.
...........................................................................................................
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и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „АТАКА”,
относно: Промени в Наредбата за опазване на обществения ред на територията
на Община Бургас
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа „за”,
против – 4, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на
обществения ред на територията на Община Бургас.
§ 1. В чл.3 се създава нова т.5, със следното съдържание: „Устройването на
сватбени, семейни и други частни събирания на тротоари, площади, улици,
междужилищни пространства и други територии общинска собственост, без
предварително писмено разрешение на директора на дирекция „Управление при кризи,
обществен ред и сигурност” на Община Бургас. Предварителното разрешение е
абсолютно условие за провеждане на горепосочените мероприятия. С издаденото
разрешение се определя реда, условията и мястото при провеждане на гореизброените
мероприятия на открито на територията на Община Бургас”.
§ 2. Досегашните т.т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
стават съответно т.т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
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Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „АТАКА”,
относно: Изграждане на обществени тоалетни в Приморски парк и парк „Езеро”
– Бургас
............................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа „за”,
против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1.

Възлага на Заместник-кмета по „Устройство на територията и строителство” да
направи проучване и да излезе с конкретни предложения за изграждане на
обществени тоалетни или поставяне на преместваеми екотоалетни в района на
Приморски парк и парк „Езеро”.

2.

Възлага на Общинска администрация да предвиди при актуализацията на
бюджета за 2008 година средства за изграждането на обществени тоалетни или
поставяне на преместваеми екотоалетни в Приморски парк и парк „Езеро”,
съобразно предложенията на Заместник-кмета по „Устройство на територията
и строителство”.
...........................................................................................................
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и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „АТАКА”,
относно: Построяване на параклис в кв. „Георги Димитров”, ж.к. „Братя
Миладинови” – Бургас
............................................................................................................
(Докладната записка оттеглена от вносителя)
...........................................................................................................
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и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 30 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Тарифата на местните такси по ЗМДТ към Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас и Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината,
съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ, както следва:
І. Променя се номерацията на разделите в Приложение № 1 по следния начин:
Раздел ІІ става Раздел І.
Раздел ІІІ се променя на Раздел ІІ.
Раздел ІV се променя на Раздел ІІІ.
Раздел V се променя на Раздел ІV.
Раздел VІ се променя на Раздел V.
Раздел VІІ се променя на Раздел VІ.
Раздел VІІІ се променя на Раздел VІІ.
Раздел ІХ се променя на Раздел VІІІ.
ІІ. В Приложение № 1, Раздел І (по новата номерация), в частта „За ползване на
тротоари, площади, улични платна и други терени за рекламна дейност”:
1. Точка 3 се изменя от:
„За ползване автомобил за рекламна цел
- за лек автомобил до 6.5 кв.м. – на ден 15.00 лева; на месец 450 лева;
- за лекотоварен автомобил до 12 кв.м. – на ден 25.00 лева; на месец 750.00
лева;

-

за автобус, камион до 32 кв.м. – на ден 80.00 лева; на месец 900.00 лева;
за автобус, камион над 32 кв.м.
– на ден 40.00 лева; на месец 1200.00
лева”

на
„За ползване на автомобили, шатри и платформи за рекламна цел
- до 6.5 кв.м. – на ден 15.00 лева; на месец 450 лева;
- от 6.6 кв.м. до 12 кв.м. – на ден 25.00 лева; на месец 750.00 лева;
- от 12.01 кв.м. до 32 кв.м. – на ден 80.00 лева; на месец 900.00 лева;
- над 32 кв.м. – на ден 40.00 лева; на месец 1200.00 лева”
2. Заглавието на т.5 се изменя от:
„5. Рекламни материали (знамена, транспаранти и др.) информационноуказателни табели с временен характер в лв. на кв.м.
на
„5. Временни информационни елементи (рекламни материали, надписи и
информационно-указателни табели с временен характер) в лева на квадратен метър”.
3. В т.5 се отменя текста: „За осветени РИЕ консумираната електроенергия се
заплаща допълнително, съобразно декларираната консумация”.
ІІІ. В Приложение № 2:
1. В Раздел І, т.7 след текста „...чл.56...” се добавя текста „и чл.57”, а размерът
на таксата се променя от 15 лева на 30 лева.
2. В Раздел ІІІ, т.1 се отменя текста: „За позиции за рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи – 50.00 лева за позиция”.
ІV. В Приложение № 2, в раздел V „Образование, култура и младежки
дейности”, т.8 придобива следната редакция:
„Професионален ансамбъл „Странджа”:
- откупка концерт – цяла формация:
- 600 лева за 15 минути;
- 1000 лева за 30 минути;
- 1250 лева за 45 минути;
- 1500 лева за 60 минути;
- 2250 лева над 60 минути;
- участие на изпълнител в сборни програми – 9 лева, без ДДС;
V. В раздел V „Образование, култура и младежки дейности”, т.10 придобива
следната редакция:
„Летен театър”:
- за шоупрограми, фестивали, концерти, театрални, оперни, детски постановки и
други: до 60 минути – 200 лева; за 60 минути – 300 лева;
В цените не е включен Данък добавена стойност.
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ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за ползване на помещения в имот –
частна общинска собственост, находящи се на ІІІ и ІV етаж в сградата на ул.
„Шейново” № 24
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 37 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Община Бургас предоставя на Регионалния съвет на КНСБ гр.Бургас, със
седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Шейново” № 24, ИК по Булстат №
0007032760020, представляван от Здравко Асенов Тошков, за осъществяване на
синдикална дейност, безвъзмездно за ползване, за срок от 5 (пет) години, на
помещение № 14 на ІV-ти етаж, с полезна площ от 26.95 кв.м., при граници: изток –
коридор, запад – външен зид, север – помещение № 13, юг – зид към стълбищна клетка;
Останалата използвана площ да им се отдаде под наем съобразно Тарифата на
Община Бургас.
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и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост,
находящ се в средната част от сграда (бившите казарми) в Приморски парк –
гр.Бургас
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с 22 гласа
„за”, против – 14, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Даване на съгласие за прехвърляне на собственост по смисъла
на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ (замяна) за УПИ VІІІ и УПИ ХІV, собственост на
юридическо лице и УПИ І-общ., собственост на Община Бургас в кв.175 по
плана на зона „Д”, ж.р. „Меден Рудник”, гр.Бургас
............................................................................................................

На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет –
Бургас с 20 гласа „за”, против – 14, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в
землище кв. Горно Езерово, гр.Бургас, чрез провеждане на търг по реда на
НРПУРОИВ
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с 36 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се извърши продажба чрез провеждане на търг с явно наддаване по реда на
Глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, на земеделски имот №
000401, целият с площ 0.370 дка, с начин на трайно ползване – яма, находящ се в
местността „Каваците”, землище кв. Горно Езерото, гр.Бургас, при граници: имоти №№
042004, 000254, 000400 и 000071, за който е съставен Акт за частна общинска
собственост № 4507/20.04.2007 година, при начална тръжна цена в размер на 2 230 (две
хиляди двеста и тридесет) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ VІІІ-1406, кв.97 по плана на с.Рудник – с.Черно море
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Стефан Христов Заимов с ЕГН
и постоянен адрес:
с.Черно море, ул. „Васил Левски” № 17, недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в с.Черно море, Община Бургас, представляващ УПИ ХІІІ1406 (тринадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин и шест)
с площ 484 (четиристотин осемдесет и четири) кв.м., в квартал 97 (деветдесет и седем)
по плана на с.Рудник – с.Черно море, Община Бургас, при граници: север – УПИ ХІІ1405; изток – улица; юг – УПИ ХІV-1407; югозапад – улица; северозапад – УПИ ХV1408, за сумата 16 200 (шестнадесет хиляди и двеста) лева, без ДДС.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
намиращ се в с.Брястовец, Община Бургас
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 36 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продаде на „ПАТРОБИ” ООД, гр.Бургас, с ЕИК по Булстат 147212484,
регистрирано по фирмено дело № 3906/01.10.2007 год. на БОС, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ул. „Гурко” № 11, ет.4, представлявано от управителя на
дружеството Робин Ричард Лийпър – британски гражданин, чрез пълномощника му
Здравко Хариславов Караджов с ЕГН
и постоянен адрес: гр.Бургас, ул.
„Александър Велики” № 14, вх.„Б”, ет.3, съгласно пълномощно рег. №
11409/24.09.2007 год. на нотариус Марияна Тумбакова, недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ 106/1106 кв.м. идеални части от УПИ VІ-39 в
кв.9 по плана на с.Брясновец, Община Бургас, целият с площ 1106 кв.м., при граници:
северозапад – улица, североизток – улица, югоизток – УПИ VІІ-38, югозапад – УПИ V34, за сумата 2 650 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост,
представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти по плана на
с.Драганово, Община Бургас
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се извърши продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост,
чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Глава Седма от
НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:
1. УПИ І в кв. 3 с площ от 546 кв.м. по плана на с. Драганово, Община Бургас, при
граници: североизток – край регулация, югоизток – УПИ ІІ, югозапад – улица,
северозапад – край регулация, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена
6 550 /шест хиляди петстотин и петдесет/ лева, без ДДС, актуван с акт № 2670/05.01.2001
год. за частна общинска собственост.
2. УПИ ІІ в кв. 3 с площ от 573 кв.м. по плана на с. Драганово, Община Бургас,
при граници: североизток – край регулация, югоизток – УПИ ІІІ, югозапад – улица,
северозапад – УПИ І, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 900
/шест хиляди и деветстотин/ лева, без ДДС, актуван с акт № 2671/05.01.2001 год. за
частна общинска собственост.
3. УПИ ІІІ в кв. 3 с площ от 554 кв.м. по плана на с. Драганово, Община Бургас,
при граници: североизток – край регулация, югоизток – УПИ ІV, югозапад – улица,
северозапад – УПИ ІІ, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 650
/шест хиляди шестстотин и петдесет/ лева, без ДДС, актуван с акт № 2672/05.01.2001
год. за частна общинска собственост.

4. УПИ ІV в кв. 3 с площ от 550 кв.м. по плана на с. Драганово, Община Бургас,
при граници: североизток – край регулация, югоизток – УПИ V, югозапад – улица,
северозапад – УПИ ІІІ, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 600
/шест хиляди и шестстотин/ лева без ДДС, актуван с акт № 2673/05.01.2001 год. за
частна общинска собственост.
5. УПИ ІІ в кв. 4 с площ от 960 кв.м. по плана на с. Драганово, Община Бургас,
при граници: североизток – УПИ ІІІ, югоизток – УПИ Х-17, югозапад – УПИ І,
северозапад – улица, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 10 600
/десет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС, актуван с акт № 4951/24.03.2008 год. за
частна общинска собственост.
6. УПИ ІІІ в кв. 4 с площ от 863 кв.м. по плана на с. Драганово, Община Бургас,
при граници: североизток – УПИ ІV, югоизток – УПИ Х-17, югозапад – УПИ ІІ,
северозапад – улица, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 9 500
/девет хиляди и петстотин/ лева без ДДС, актуван с акт № 4952/24.03.2008 год. за частна
общинска собственост.
7. УПИ ІV в кв. 4 с площ от 861 кв.м. по плана на с. Драганово, Община Бургас,
при граници: североизток – УПИ V и УПИ VІ, югоизток – УПИ Х-17, югозапад – УПИ
ІІІ, северозапад – улица, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 9 500
/девет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС, актуван с акт № 4953/24.03.2008 год. за частна
общинска собственост.
8.УПИ V в кв. 4 с площ от 648 кв.м. по плана на с. Драганово, Община Бургас,
при граници: североизток – УПИ ХVІІ, югоизток – УПИ VІ, югозапад – УПИ ІV,
северозапад – улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 7 150
/седем хиляди сто и петдесет/ лева, без ДДС, актуван с акт № 4954/24.03.2008 год. за
частна общинска собственост.
9. УПИ ХVІІ в кв. 4 с площ от 600 кв.м. по плана на с. Драганово, Община Бургас,
при граници: североизток – улица, югоизток – УПИ VІ, югозапад – УПИ V, северозапад
– улица, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 7 200 /седем хиляди и
двеста/ лева, без ДДС, актуван с акт № 4955/24.03.2008 год. за частна общинска
собственост.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската
идеална част от недвижим имот – УПИ ХІХ-16, 29, кв.150 по плана на зона „Д”,
ж.р. „Меден Рудник”, гр.Бургас
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 39 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Янка Христова Георгиева с ЕГН
и Георги Киров
Георгиев с ЕГН
и двамата с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Христо Ботев”
№ 61, вх.2, ет.5, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
15.40/500 кв.м. идеални части от УПИ ХІХ-16,29 в кв.150 по плана на зона „Д”, ж.р.
„Меден Рудник”, гр.Бургас, ;целият с площ от 500 кв.м., при граници: североизток –
УПИ ХІV-16,29, югоизток – УПИ ХІІІ-90,91, югозапад – улица, северозапад – УПИ ХV28, за сумата 5 020 (пет хиляди и двадесет) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ-364, кв.25 по плана на
кв.Лозово, гр.Бургас
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 39 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се прекрати съсобствеността в УПИ VІІІ-364, кв.25, кв.Лозово, гр.Бургас,
чрез продажба на общинската част от имота на Димитър Иванов Иванов с ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, кв.Лозово, ул. „Теменуга” № 2,
представляваща 98.50 (деветдесет и осем цяло и петдесет) кв.м. идеални части от УПИ
VІІІ-364 (осем римско тире триста шестдесет и четири) в кв.25 (двадесет и пет) по
плана на кв.Лозово, гр.Бургас, целият с площ 585 кв.м., при граници: север – УПИ VІІ363, изток – ул. „Иглика”, юг – УПИ ХІ-367, запад – УПИ Х-366, ІХ-365, за сумата
3 100 (три хиляди и сто) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична
общинска собственост, чрез търг (спортни зали)
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 39 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”, гр. Бургас,
представляваща обект № 1 – “Кафе” с полезна площ 110 кв.м., при граници: изток –
фоайе, сервизни помещения и зала; запад – външен зид; север – зид към склад на
спортна зала; юг – стълбище, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 2100
/две хиляди и сто/ лева, без ДДС.
2. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”, гр. Бургас,
представляваща обект № 2, предназначен за търговска дейност, с полезна площ 12.50
кв.м., при граници: изток – обект № 3, запад – фоайе, север фоайе, юг – външен зид, с
начална тръжна цена на месечния наем в размер на 240 /двеста и четиридесет/ лева, без
ДДС.
3. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”, гр. Бургас,
представляваща обект № 3, предназначен за търговска дейност, с полезна площ 12.50
кв.м., при граници: : изток – входно преддверие, запад – обект № 2, север – фоайе, юг –
външен зид, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 240 /двеста и
четиридесет/ лева, без ДДС.

4. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”, гр. Бургас,
представляваща обект № 4, предназначен за търговска дейност, с полезна площ 12.50
кв.м., при граници: изток – обект № 5, запад – входно преддверие, север – фоайе, юг –
външен зид, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 240 /двеста и
четиридесет/ лева, без ДДС.
5. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”, гр. Бургас,
представляваща обект № 5, предназначен за търговска дейност, с полезна площ 12.50
кв.м., при граници: изток – фоайе, запад – обект № 4, север – фоайе, юг – външен зид, с
начална тръжна цена на месечния наем в размер на 240 /двеста и четиридесет/ лева, без
ДДС.
6. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”, гр. Бургас,
представляваща обект № 6, предназначен за търговска дейност, с полезна площ 37.00
кв.м., при граници: изток – вход зала, запад – обект № 7, север – зала, юг – фоайе, с
начална тръжна цена на месечния наем в размер на 700 /седемстотин/ лева, без ДДС.
7. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”, гр. Бургас,
представляваща обект № 7, предназначен за търговска дейност, с полезна площ 63.50
кв.м., при граници: изток – обект № 6, запад – вход зала, север – зала, юг – фоайе, с
начална тръжна цена на месечния наем в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева, без
ДДС.
Спортна зала “Младост”
Партер:
8. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 2, предназначен за складова дейност, с полезна площ 17.40 кв.м., при граници:
север – коридор, изток – коридор, юг – фоайе, запад – офис – спортен клуб, с начална
тръжна цена на месечния наем 140 /сто и четиридесет/ лева, без ДДС.
9. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 3, предназначен за складова дейност, с полезна площ 17.66 кв.м., при граници:
север – коридор, изток – офис, юг – фоайе, запад – портиер, с начална тръжна цена на
месечния наем 140 /сто и четиридесет/ лева, без ДДС.
10. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 4, предназначен за складова дейност, с полезна площ 17.66 кв.м., при граници:
север – коридор, изток – портиер, юг – фоайе, запад – обущар, с начална тръжна цена
на месечния наем 140 /сто и четиридесет/ лева, без ДДС.

11. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к. ”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 5, предназначен за търговска дейност с полезна площ 36 кв.м., при граници:
север – външен зид, изток – коридор, юг – ел. табло, акумулатори, запад – външен зид,
с начална тръжна цена на месечния наем 680 /шестстотин и осемдесет/ лева, без ДДС.
12. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к. ”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 6, предназначен за складова дейност, с полезна площ 14.50 кв.м., при граници:
север – сервизни помещения, изток – коридор, юг – помещение № 7, запад – външен
зид, с начална тръжна цена на месечния наем 115 /сто и петнадесет/ лева, без ДДС.
13. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 7, предназначен за складова дейност, с полезна площ 14.50 кв.м., при граници:
север – помещение № 6, изток – коридор, юг – ел. техник, запад – външен зид, с
начална тръжна цена на месечния наем 115 /сто и петнадесет/ лева, без ДДС.
14. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 8, предназначен за фитнес клуб, с полезна площ 49.30.00 кв.м., при граници:
север – сервизни помещения, изток – коридор, юг – стая жени, запад – външен зид, с
начална тръжна цена на месечния наем 390 /триста и деветдесет/ лева, без ДДС.
15. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 9, предназначен за фитнес клуб, с полезна площ 186.00 кв.м., при граници:
север- стая жени, изток – коридор, юг – помещение № 10, запад – външен зид, с
начална тръжна цена на месечния наем 1900/хиляда и деветстотин/ лева, без ДДС.
16. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 10, предназначен за складова дейност, с полезна площ 51.92 кв.м., при
граници: север – помещение № 9 /басейни/, изток – коридор, юг – помещение № 11,
запад – външен зид, с начална тръжна цена на месечния наем 410 /четиристотин и
десет/ лева, без ДДС.
17. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 11, предназначен за складова дейност, с полезна площ 45.93 кв.м., при
граници: север – помещение № 10, изток – коридор, юг – външен зид, запад – външен
зид, с начална тръжна цена на месечния наем 360 /триста и шестдесет/ лева, без ДДС.
Второ ниво:
18. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 13, предназначен за търговска дейност, с полезна площ 22.32 кв.м., при
граници: север – фоайе, изток – вход, юг – коридор, запад – вход, с начална тръжна
цена на месечния наем 420 /четиристотин и двадесет/ лева, без ДДС.

19.Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 14, предназначен за търговска дейност, с полезна площ 22.32 кв.м., при
граници: север – фоайе, изток – вход, юг – коридор, запад – вход, с начална тръжна
цена на месечния наем 420 /четиристотин и двадесет/ лева, без ДДС.
20. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 15, представляващ “Кафе”, с полезна площ 102 кв.м. и сервизни помещения с
площ 40 кв.м., при граници: север – фоайе, изток – вход, юг – зала № 1, запад –
коридор, с начална тръжна цена на месечния наем 2700 /две хиляди и седемстотин/
лева, без ДДС.
21. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 16, предназначен за търговска дейност, с полезна площ 18.06 кв.м., при
граници: север – коридор, изток – коридор, юг – зала № 1, запад – помещение № 17, с
начална тръжна цена на месечния наем 340 /триста и четиридесет/ лева, без ДДС.
22. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 17, предназначен за търговска дейност, с полезна площ 18.48 кв.м., при
граници: север – коридор, изток – помещение № 16, юг – зала № 1, запад – помещение
№ 18, с начална тръжна цена на месечния наем 350 /триста и петдесет/ лева, без ДДС.
23. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 18, предназначен за търговска дейност, с полезна площ 17.64 кв.м., при
граници: север – коридор, изток – помещение № 17, юг – зала № 1, запад – помещение
№ 19, с начална тръжна цена на месечния наем 330 /триста и тридесет/ лева, без ДДС.
24. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на търг с
тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска собственост,
находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр. Бургас, представляваща
обект № 19, предназначен за търговска дейност, с полезна площ 21.42 кв.м., при
граници: север – коридор, изток – помещение № 18, юг – зала № 1, запад – коридор, с
начална тръжна цена на месечния наем 405 /четиристотин и пет/ лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваемите земеделски земи –
общинска собственост и свободните от остатъчния фонд в землищата на
територията на Община Бургас за стопанската 2008-2009 година
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 39 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Да се отдадат под наем чрез публичен търг с явно наддаване обработваемите
земеделски земи – общинска собственост и свободните такива от остатъчния фонд в
землищата на територията на Община Бургас за стопанската 2008/2009 година по
списък – предложение на Общинска служба „Земеделие и гори” – гр.Бургас.
2. Определя начални тръжни цени на годишния наем за декар, определените
съгласно списъци – неразделна част от настоящото решение, представляващи два пъти
основния размер на наема за Държавния поземлен фонд, определен със Заповед № РД
46-327/17.04.2003 година на Министъра на земеделието и горите.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „EVN България
Електроразпределение” АД – гр.Пловдив за изграждане на трафопост в имот –
частна общинска собственост
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД – със седалище
и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” № 37, БУЛСТАТ 115552190,
регистрирано по ф.д. № 2436/2000 год. По описа на Пловдивския окръжен съд,
представлявано от Марин Николов Кандев с ЕГН
и постоянен адрес:
гр.Пазарджик, Община Пещера, с.Радилово, ул. „Асен Златаров” № 5, съгласно
пълномощно заверено на 26.01.2007 г. от Нотариус с рег.№ 229 в район на действие
Пловдивския районен съд, право на строеж за изграждане на трафопост в имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ХІV в кв.38 по плана на с.Ветрен, Община
Бургас, целият с площ 420 кв.м., при граници: север – УПИ ІІІ, изток – улица, юг – улица,
запад – УПИ ІV, за изграждане на трафопост със застроена площ 36 кв.м., по одобрен
инвестиционен проект с пазарна цена на правото на строеж в размер на 8 576 (осем хиляди
петстотин седемдесет и шест) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „EVN България
Електроразпределение” АД, за изграждане на трафопостове в имоти – частна
общинска собственост
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди в полза на „ЕVN България Електроразпределение” АД – със седалище
и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” № 37, вписано в Регистъра за
държавни и общински предприятия в том 1, стр.8, парт.4 по ф.д. № 2436/2000 год. и
регистрирано в Електронния търговски регистър с ЕФН 1500024361, представлявано от
Михаил Йорданов Томов – член на управителния съвет и Людмила Николова Църцева–
Владимирова – прокурист, право на строеж за изграждане на трафопостове в имоти –
частна общинска собственост, както следва:
- УПИ І в кв.41А по плана на ж.к. „Братя Миладинови”, гр.Бургас, целият с площ
41 кв.м., при граници: север – улица; изток – бул. „Ст.Стамболов”; юг – улица; запад – ул.
„Марица”, целият с площ 41 кв.м., сграда – трафопост по одобрени инвестиционни
проекти с пазарна цена на правото на строеж в размер на 24 600 (двадесет и четири хиляди
и шестстотин) лв.;
- УПИ ІІІ в кв.34 по плана на ж.к. „Братя Миладинови”, гр.Бургас, целият с площ 52
кв.м., при граници: изток – ул. „Драма”; запад – УПИ ІV; север – УПИ ІІ; юг – бул. „Сан
Стефано”, сграда за изграждане на трафопост със застроена площ 30 кв.м., по одобрени
инвестиционни проекти с пазарна цена на правото на строеж в размер на 18 000
(осемнадесет хиляди) лв.;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев – заместник-кмет „Бюджет и
финанси” на Община Бургас, относно: Предоговаряне на кредити с
„Райфайзенбанк” ЕАД
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа „за”, против – 1,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Да бъде освободен депозита в размер на 1 842 600 щатски долара, като
обезпечение по договор за банков кредит № 2 от 25.06.2004 година и същият да
бъде предложен за изкупуване от „Райфайзенбанк” ЕАД на стойност не помалко от 1.25 лева за щатски долар.
2. Дава съгласие за започване процедура по промяна на обезпеченията по
кредитите от „Райфайзенбанк” ЕАД, в частта на депозита в щатски долари и
предоговаряне на обезпечението.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев – заместник-кмет „Бюджет и
финанси” на Община Бургас, относно: Разрешение за продажба на акции,
собственост на дружество „Благоустройствени строежи” ЕООД
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа „за”, против – 1,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие „Благоустройствени строежи” ЕООД, гр.Бургас, да продаде на
„УниКредит Булбанк” АД, 15 840 (петнадесет хиляди осемстотин и четиридесет)
броя акции на стойност не по-малка от 7.26 (седем лева и двадесет и шест
стотинки) за една акция.
Задължава управителя Константин Косев да извърши продажба на акциите по
предвидения от закона ред.
2. Предоставя целево на „Благоустройствени строежи” ЕООД средствата от
продажбата на акциите в банка „УниКредит Булбанк” АД, които да се използват
като оборотни средства в работата на дружеството.
Задължава управителя на дружеството Константин Косев да отчете в края на
бюджетната година разходването на предоставените по тази точка целеви
средства.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Намаляване средствата от обект № 822 - § 5200, функция 06
„Реконструкция – пространство около читалище „ФАР”, включен в Разчета за
капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. и насочването им към нови
обекти
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Пренасочване на сумата от 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева от обект №
822 - § 5200, функция 06 „Реконструкция – пространство около читалище „ФАР” към:
1. 15 000 (петнадесет хиляди) лева към ЦДГ № 11 „Чайка”, кв. „Меден Рудник”,
необходими за основен ремонт на новооткрита група за учебната 2008/2009
година;
2. 11 000 (единадесет хиляди) лева към ОДЗ № 7 „Райна Княгиня”, ж.к.
„Славейков”, за хидроизолация на покривно пространство за откриване на
две нови яслени групи за учебната 2008/2009 година;
3. 19 000 (деветнадесет хиляди) лева към Младежки културен център, гр.Бургас
за ремонт на помещения, необходими за преместването на „Хорова школа
при МКЦ” и Детски хор „Милка Стоева”, които освобождават помещенията
в ЦДГ № 2 „Х.Кр.Андерсен”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Актуализация в разчета на капиталовата програма – 2008
година
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Изключва от капиталовата програма за 2008 година следните обекти:
„Плувен басейн в ж.к. „Славейков”, гр.Бургас”, включен под № 1007 в § 5200,
функция 06;
„Благоустрояване, паркоустрояване и подземен паркинг пред блок 77, ж.к. „Лазур”,
гр.Бургас”, включен под № 995 в § 5200, функция 06;
„ТИП на подземен и надземен паркинг с благоустрояване бл.47 в ж.к. „Зорница”,
включен под № 1004 в § 5200, функция 06;
2. Завишава годишната задача на обект „Благоустрояване, паркоустрояване и
подземен паркинг в междублоковото пространство южно от бл.7, УПИ І, кв.29
по плана на ж.к. „Бр.Миладинови”, гр.Бургас” с 57 000 лв. – от 18 000 на 75 000
лева.
3. Завишава годишната задача на обект „Медицински център”, ж.к. „Меден
Рудник”, гр.Бургас с 30 000 лева – от 60 000 на 90 000 лева.
4. Завишава годишната задача на обект „Проектиране ИИП – Спортно училище” с
55 000 лв. – от 60 000 на 115 000 лева, като се променя и наименованието на
обекта „Проектиране ТИП – Спортно училище и общежитие”.
5. Включва в капиталовата програма нова задача – „Идеен проект за канализация и
отреждане на площадка за ПСОВ – парк „Росенец”, с обща стойност 13 000 лева.
6. Включва в капиталовата програма нова задача – „Проектиране на обект –
административна сграда на Община Бургас в ж.к. „Меден Рудник”, зона А –
ТИП”, с обща стойност 70 000 лева.

7. Завишава годишната задача на обект „Реконструкция, паркоустройство,
благоустрояване на детски площадки и спортни игрища по приложен списък”
със 120 000 лв. – от 100 000 на 220 000 лева.
8. Включва в капиталовата програма нова задача – „Заснемания и архитектурни
проекти”, с обща стойност 30 000 лв., и намаляване годишната задача на обект
„ПУП-ПРЗ и изменение действащи ПРЗ” от 71 400 на 41 400 лева.
9. Включва в капиталовата програма нова задача – „Спирка, рекламен билборд и
павилион на Гаров площад”, с годишна задача – 15 000 лв., и завишаване
годишната задача на обект „Реконструкция пространство автоспирка Нова
поща” от 70 000 на 85 000 лева.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Завишаване годишната задача на обекти в Разчета на
капиталовата програма – 2008 година
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Изключва от капиталовата програма следните обекти:
Основен ремонт на спортна площадка ул. „Съгласие” – под № 947, в § 5100,
функция 06, за която няма акт за общинска собственост.
2. Завишава годишната задача на обект: „Основен ремонт спортна площадка к-с
„Лазур”, включен под № 818, в § 5100, функция 06 с 25 000 лева – от 25 000 лева
на 50 000 лева.
3. Завишава годишната задача на обект: „Основен ремонт детска площадка до ЦДГ
№ 6, к-с „Бр.Миладинови”, включен под № 945, в § 5100, функция 06 с 25 000
лева – от 25 000 лева на 50 000 лева.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Включване на нов обект в Разчета на капиталовите разходи за
2008 година
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Включва нов обект „Реконструкция ул. „Тодор Грудов”, от кръстовище Бургас–
Средец–Созопол до кръстовището за зона „А”, ж.к. „Меден Рудник” в Разчета за
капиталовата програма за 2008 година с обща стойност 831 500 лева.
2. Да отпаднат от капиталовата програма за 2008 год. следните обекти:
- Обект № 929, от § 5200, функция 06 – Канализация ПЗ „Север”, със стойност
100 000 лева;
- Обект № 927, от § 5200, функция 06 – Водоснабдяване ПЗ „Север”, със
стойност 100 000 лева;
- Обект № 933, от § 5200, функция 04 – Общинска болница, със стойност
40 000 лева;
- Обект № 322, от § 5200, функция 06 – Междублоково пространство, ж.к.
„Братя Миладинови” – бл.59, 60, 63, със стойност 350 000 лева;
- Обект № 324, от § 5200, функция 06 – Паркоустройство и благоустрояване
вътрешно квартални пространства от бл.4 до бл.11, ж.к. „Лазур”, със
стойност 241 500 лева;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Костадин Марков – заместник-кмет „Устройство
на територията и строителство” на Община Бургас, относно: Преразпределение
на предвидените средства по капиталовите разходи за СЗ „Младост” и СЗ
„Бойчо Брънзов”
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Изключва от капиталовата програма на Община Бургас за 2008 год. обект №
961, параграф 5100, функция 01: „Основен ремонт и вентилация СЗ „Бойчо
Брънзов”, с предвидени средства в размер на 85 000 лева.
2. Извършва корекция на обект 960, параграф 5100, функция 01, като от „ОР и
пожароизвестителна инсталация СЗ „Младост” се променя на „Основен ремонт
на СЗ „Младост” и завишава общата стойност на предвидените средства за
обекта от 100 000 лева на 159 000 лева.
3. Извършва корекция на обект 962, параграф 5100, функция 06, като от
„Пожароизвестителна инсталация на подземен гараж БОС” се променя на
„Пожароизвестителни инсталации на подземен гараж БОС и Спортна зала
„Младост” и завишава общата стойност на предвидените средства за обекта от
30 000 лева на 56 000 лева.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов – общински съветник и председател
на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно:
Предложение за приемане на минимална конкурсна цена за продажба на
общински обект: Магазин „ХАША” (партер и сутерен), ул. „Христо Ботев” №
61-67, гр.Бургас
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа „за”,
против – 4, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Приема минимална конкурсна цена за продажба на общински имот: Магазин
„ХАША” (партер и сутерен), ул. „Христо Ботев” № 61-67, гр.Бургас в размер на
1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) лева и депозит за участие в размер
на 160 000 (сто и шестдесет хиляди) лева.
2. Конкурсът да се проведе на 18-я ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник” в ОАП – Бургас.
Конкурсната документация се закупува в Общинската агенция за приватизация,
ул. „Конт Андрованти” № 1, ет.3, всеки работен ден в срок до 17-я ден
включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник” от
9 до 17 часа, на цена 200 (двеста) лева платими в брой в касата на Агенцията, за
което се издава сертификат за регистрация.
Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние и
документ за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от
управителя (директора), което да е нотариално заверено, ако закупува чрез
пълномощник.

3. Депозитът за участие в размер на 160 000 (сто и шестдесет хиляди) лева да
постъпи по банков път до 17-я ден включително от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник”, по IBAN по сметка на Общинска агенция за
приватизация – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска
банка” АД – Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва
безкасово – с платежно нареждане по банковата сметка на кандидата в срок пет
работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Надзорния
съвет на Агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на Агенцията през всички
работни дни, предхождащи крайната дата за предаване на офертите, след
представен платежен документ за закупена конкурсна документация.
5. Участниците в конкурса изготвят оферти в съответствие с конкурсната
документация, които се подават в Общинската агенция за приватизация, ул.
„Конт Андрованти” № 1, ет.3, всеки работен ден до 17-я ден включително от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник”. Изпращане на
оферти по пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на
договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за
кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителни задължения.
При положение, че няма кандидати за конкурса при тази цена, магазин
„ХАША” на ул. „Христо Ботев” № 61-67 в гр.Бургас да бъде изваден от списъка за
приватизация на Общинската агенция за приватизация.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов – общински съветник и председател
на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно:
Предложение за приемане на минимална конкурсна цена за продажба на
обособен обект: „Козметичен салон”, ул. „Конт Андрованти” № 4, ет.3,
гр.Бургас
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема минимална конкурсна цена за продажба на общински имот: Козметичен
салон, ул. „Конт Андрованти” № 4, ет.3, гр.Бургас в размер на 1 229 000 (един
милион двеста двадесет и девет хиляди) лева и депозит за участие в размер на
123 000 (сто двадесет и три хиляди) лева, чрез публично оповестен конкурс на
един етап.
2. Конкурсната документация се закупува в Общинската агенция за приватизация,
ул. „Конт Андрованти” № 1, ет.3, всеки работен ден в срок до 15-я ден
включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник” от
9 до 17 часа, на цена 200 (двеста) лева платими в брой в касата на Агенцията, за
което се издава сертификат за регистрация.
Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние и
документ за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от
управителя (директора), което да е нотариално заверено, ако закупува чрез
пълномощник.

3. Депозитът за участие в размер на 123 000 (сто двадесет и три хиляди) лева да
постъпи по банков път до 15-я ден включително от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник”, по IBAN по сметка на Общинска агенция за
приватизация – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска
банка” АД – Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва
безкасово – с платежно нареждане по банковата сметка на кандидата в срок пет
работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Надзорния
съвет на Агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на Агенцията през всички
работни дни, предхождащи крайната дата за предаване на офертите, след
представен платежен документ за закупена конкурсна документация.
5. Участниците в конкурса изготвят оферти в съответствие с конкурсната
документация, които се подават в Общинската агенция за приватизация, ул.
„Конт Андрованти” № 1, ет.3, всеки работен ден до 15-я ден включително от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник”. Изпращане на
оферти по пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на
договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за
кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителни задължения.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева – заместник-кмет
„Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Сформиране на
комисия за актуализиране на Плана за развитие на Община Бургас за периода
2007 – 2013 година
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да
сформира комисия от трима общински съветници, петима представители на
общинската администрация и един представител на неправителствения сектор, която да
разработи техническо задание за възлагане на актуализацията на Плана за развитие на
Община Бургас за периода 2007 – 2013 година, да участва активно в процеса на
актуализация и да извършва мониторинг и оценка на процеса.
2. Представителите на Общински съвет Бургас, които ще вземат участие в
състава на комисията, са:
- Снежина Маджарова
- Соня Георгиева
- Делян Иванов
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев – заместник-кмет „Бюджет и
финанси” на Община Бургас, относно: Провеждане на конкурс за избор на
управител на „Бургаски пазари” ЕООД
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема оставката на г-н Руско Хънков с отработване на срока на предизвестие
до назначаване на нов управител, но не по-късно от 30.09.2008 година.
2. Да се обяви конкурс за избор на управител на „Бургаски пазари” ЕООД, който
да се проведе в двумесечен срок от вземане на решението.
Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите: български граждани,
които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, не са лишени от
правото да заемат определена държавна или обществена длъжност или лишени от
правото да упражняват определена професия или дейност, не са били управители или
членове на управителни или контролни органи на дружество, прекратено поради
несъстоятелност и завършено висше образование и професионален опит не по-малко от
5 (пет) години;
Определя ред за провеждане на конкурса, както следва: по документи и
събеседване;
3. Избира комисия за подготовка и провеждане на конкурса в състав от 7 члена, от
които 5 (пет) общински съветници и 2 (двама) представители на Общинска
администрация, както следва:

-

Мария Петрова
- общински съветник
Стоян Иванов
- общински съветник
Георги Манев
- общински съветник
Диана Йорданова
- общински съветник
Георги Георгиев
- общински съветник
Представител на общинска администрация
Представител на общинска администрация

4. Ако до изтичане на срока на предизвестие не бъде избран управител на
дружеството, упълномощава Кмета на Община Бургас – Димитър Николов да
назначи временно изпълняващ длъжността управитгел.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
43. ЗАЯВЛЕНИЕ от Руско Георгиев Хънков – управител на „Бургаски пазари”
ЕООД, за прекратяване на трудовия му договор за управление на дружеството
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да бъде прекратен договора за възлагане на управлението на еднолично
търговско дружество с ограничена отговорност „Бургаски пазари” ЕООД с Руско
Георгиев Хънков – управител на дружеството, на основание Раздел VІІ, т.2, б.”Б” от
същия с тримесечно предизвестие, считано от 01.07.2008 година, но да не бъде
освободен от отговорност.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”,
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД – гр.Бургас
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да обяви
конкурс за длъжността управител на „МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД – гр.Бургас.
1. Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите, както следва:
български граждани, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани; да притежават образователно-квалификационна
степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, и квалификация по здравен
мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” с призната
специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на
здравеопазването; да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно
стоматолог,
или
икономист;
кандидатите,
притежаващи
образователноквалификационна степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, да имат
придобита основна специалност.
2. Определя ред за провеждане на конкурса, както следва: по документи,
представяне на програма за развитие на лечебното заведение за 3-годишен период и
събеседване с кандидатите.

3. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия в състав от 5 души, от
които един правоспособен юрист – общински съветник, един магистър по медицина –
общински съветник, един представител на Районния център по здравеопазване и двама
представители на общинска администрация.
4. Избира в състава на комисията общинските съветници: Вълчо Чолаков –
правоспособен юрист и д-р Антонио Душепеев – магистър по медицина.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да
сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат договор за управление по
приложения в докладната образец.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”,
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД – гр.Бургас
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да обяви
конкурс за длъжността управител на „ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА КОЖНОВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД – гр.Бургас.
1. Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите, както следва:
български граждани, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани; да притежават образователно-квалификационна
степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, и квалификация по здравен
мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” с призната
специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на
здравеопазването; да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно
стоматолог,
или
икономист;
кандидатите,
притежаващи
образователноквалификационна степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, да имат
придобита основна специалност.
2. Определя ред за провеждане на конкурса, както следва: по документи,
представяне на програма за развитие на лечебното заведение за 3-годишен период и
събеседване с кандидатите.

3. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия в състав от 5 души, от
които един правоспособен юрист – общински съветник, един магистър по медицина –
общински съветник, един представител на Районния център по здравеопазване и двама
представители на общинска администрация.
4. Избира в състава на комисията общинските съветници: Вълчо Чолаков –
правоспособен юрист и д-р Антонио Душепеев – магистър по медицина.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да
сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат договор за управление по
приложения в докладната образец.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”,
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД –
гр.Бургас
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да обяви
конкурс за длъжността управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР –
БУРГАС” ЕООД – гр.Бургас.
1. Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите, както следва:
български граждани, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани; да притежават образователно-квалификационна
степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, и квалификация по здравен
мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” с призната
специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на
здравеопазването; да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно
стоматолог,
или
икономист;
кандидатите,
притежаващи
образователноквалификационна степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, да имат
придобита основна специалност.
2. Определя ред за провеждане на конкурса, както следва: по документи,
представяне на програма за развитие на лечебното заведение за 3-годишен период и
събеседване с кандидатите.

3. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия в състав от 5 души, от
които един правоспособен юрист – общински съветник, един магистър по медицина –
общински съветник, един представител на Районния център по здравеопазване и двама
представители на общинска администрация.
4. Избира в състава на комисията общинските съветници: Вълчо Чолаков –
правоспособен юрист и д-р Антонио Душепеев – магистър по медицина.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да
сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат договор за управление по
приложения в докладната образец.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
47. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”,
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС
СТАЦИОНАР „ПРОФ.Д-Р ИВАН ТЕМКОВ” – БУРГАС” ЕООД – гр.Бургас
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да обяви
конкурс за длъжността управител на „ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР „ПРОФ.Д-Р ИВАН ТЕМКОВ” – БУРГАС” ЕООД
– гр.Бургас.
1. Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите, както следва:
български граждани, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани; да притежават образователно-квалификационна
степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, и квалификация по здравен
мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” с призната
специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на
здравеопазването; да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно
стоматолог,
или
икономист;
кандидатите,
притежаващи
образователноквалификационна степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, да имат
придобита основна специалност.
2. Определя ред за провеждане на конкурса, както следва: по документи,
представяне на програма за развитие на лечебното заведение за 3-годишен период и
събеседване с кандидатите.

3. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия в състав от 5 души, от
които един правоспособен юрист – общински съветник, един магистър по медицина –
общински съветник, един представител на Районния център по здравеопазване и двама
представители на общинска администрация.
4. Избира в състава на комисията общинските съветници: Вълчо Чолаков –
правоспособен юрист и д-р Антонио Душепеев – магистър по медицина.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да
сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат договор за управление по
приложения в докладната образец.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
48. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”,
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице (Виолета П.Иванова)
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа „за”,
против – 1, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се изплати от общинския бюджет на Виолета Първанова Иванова, ЕГН
гр.Бургас, к-с „Зорница”, бл.19, вх.4, ет.3, еднократна сума от 300 (триста)
лева.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
49. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”,
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице (Кета Г. Христова)
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа „за”,
против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се изплати от общинския бюджет на Кета Георгиева Христова, ЕГН
– живуща в гр.Бургас, ул. „Цар Симеон І” № 45, еднократна сума от 1 500
(хиляда и петстотин) лева.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
50. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”,
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице (Златка Ив.Иванова)
............................................................................................................

След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 20 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 15,
Р Е Ш И:
Да се изплати от общинския бюджет на Златка Иванова Иванова,
ЕГН
– живуща в гр.Бургас, к-с „Меден Рудник”, ул. „Ленко”
№ 8-А, еднократна сума от 2 000 (две хиляди) лева.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
51. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”,
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице (Василка К.Манолова)
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Да се изплати от общинския бюджет на Василка Костадинова Манолова, ЕГН
– живуща в гр.Бургас, к-с „Меден Рудник”, бл.136, вх.4, ет.6, еднократна
сума от 700 (седемстотин) лева.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
52. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”,
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице (Йовка К.Игнатова)
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Да се изплати от общинския бюджет на Йовка Колева Игнатова, ЕГН
– живуща в гр.Бургас, ул. „Сливница” № 26, еднократна сума от 800
(осемстотин) лева.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
53. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”,
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице (Радостин П.Стоев)
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 16 гласа „за”, против – 8,
въздържали се – 18,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
54. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева – заместник-кмет
„Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Финансиране на
проект на ЕБВР за предоставяне на техническа помощ за подобряване на
кредитоспособността на Община Бургас
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет Бургас дава съгласие за финансиране от страна на Община
Бургас в размер на 64 000 евро за покриване на ДДС на проекта за предоставяне на
техническа помощ за подобряване на кредитоспособността на Община Бургас.
Финансирането ще бъде осигурено от резервния фонд за съфинансиране на
проекти от бюджета на Община Бургас.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
55. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева – заместник-кмет
„Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Финансиране на
проект „Да обединим усилията си” по оперативна програма за развитие на
градовете „URBACT II”
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Бургас дава съгласие за осигуряване на финансиране от
страна на Община Бургас в размер на 3 000 евро за първия етап на програмата и в
размер на 6 000 евро за втория етап на програмата, или общо финансиране в размер на
9 000 евро за проекта.
Финансирането ще бъде осигурено от резервния фонд за съфинансиране на
проекти от бюджета на Община Бургас.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
56. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева – заместник-кмет
„Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Даване на съгласие
Община Бургас да предостави за ползване трасето за целите на проект „Зелени
коридори”, разработен по програма PHARE BG 2006/018-385.01.02/GS за срок
до 2012 г.
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа „за”,
против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Бургас да предостави за ползване трасето за целите на
проект „Зелени коридори”, разработен по програма PHARE BG 2006/018-385.01.02/GS
за срок до 2012 г.
Необходимите средства ще се осигурят от резервния фонд за съфинансиране на
проекти от бюджета на Община Бургас.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
57. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Костадин Марков – заместник-кмет „Устройство на
територията и строителство” на Община Бургас, относно: Частично изменение на
ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ І ОБЩ. в кв. 33 по плана на кв. „Сарафово” на нов
УПИ за изграждане на трафопост
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Допуска изменение на действащия ПУП-ПРЗ на УПИ І ОБЩ. в кв.33 по плана на
кв.Сарафово, гр.Бургас за обособяване от него на самостоятелен УПИ с площ от 20 м2 за
изграждане на предвидения в схемата за електрификация на кв.Сарафово трафопост ТП №
15–2х630 кVА-20/0,4 кV.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
58. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Костадин Марков – заместник-кмет „Устройство на
територията и строителство” на Община Бургас, относно: Частично изменение на
ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ ІХ ОБЩ. в кв.106 по плана на ж.к. „Меден
Рудник”, гр.Бургас на нов УПИ за изграждане на трафопост 1х800 кVА – 20/0.4 Кv
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Допуска изменение на действащия ПУП-ПРЗ на УПИ ІХ ОБЩ. в кв.106 по плана на
ж.к. „Меден Рудник”, гр.Бургас за обособяване от него на самостоятелен УПИ за
изграждане на трафопост 1х800 кVА – 20/0.4 кV
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
59. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Култура и
образование” на Община Бургас, относно: Провеждане на конкурси за отдаване
под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, за
организиране на ученическото столово хранене
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа „за”,
против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Да се прекратят съществуващите до този момент сключени договори с
фирмите наематели на ученическите столове.
2. Да се проведат конкурси за отдаване под наем на обособени части от имоти –
публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за организиране на
ученическо столово хранене, както следва:
2.1.Помещения с полезна площ 276 кв. м., находящи се в сутерена в сградата на
ПГЕЕ “Константин Фотинов” и СОУ “Иван Вазов” в гр. Бургас, при граници: изток –
умивалник и складови помещения; запад – класна стая, стълбище и коридор; север –
външен зид; юг – външен зид, с начална конкурсна цена 300,00 лв. на месец, без ДДС.
Помещението е подходящо за столова;
2.2. Помещение с полезна площ 92,1 кв. м., находящо се на първи етаж в
сградата на ГРЕ “Раковски” и ПМГ “Никола Обрешков” в гр. Бургас, представляващо
училищен павилион за закуски, при граници: изток – стълбище и коридор; запад –
външен зид; север – външен зид; юг – складови помещения, с начална конкурсна цена
150, 00 лв. на месец, без ДДС;
2.3. Помещение с полезна площ 279,12 кв. м., находящи се на първи етаж в
сградата на СОУ “Константин Преславски” в гр. Бургас, при граници: изток – външен
зид; запад – коридор; север – външен зид; юг – външен зид, с начална конкурсна цена
250, 00 лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за столова;

2.4. Помещение с полезна площ 140 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата
на СОУ “Йордан Йовков” в гр. Бургас, при граници: изток – външен зид; запад –
външен зид; север – коридор; юг – външен зид, с начална конкурсна цена 200, 00 лв. на
месец, без ДДС. Помещението е подходящо за столова;
2.5. Помещение с полезна площ 240 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата
на СОУ “Добри Чинтулов” в гр. Бургас, при граници: изток – външен зид; запад –
външен зид; север – коридор; юг – склад, с начална конкурсна цена 150, 00 лв. на
месец, без ДДС. Помещението е подходящо за разливочна;
2.6. Помещения с полезна площ 632 кв. м., находящи се на първи етаж в
сградата на ОУ “Братя Миладинови” в гр. Бургас, при граници: изток – външен зид и
умивалник; запад – вестибюл; север – външен зид; юг – външен зид и коридор, с
начална конкурсна цена 400, 00 лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за
столова;
2.7. Помещения с полезна площ 356 кв. м., находящи се в сутерена в сградата на
ОУ “П. К. Яворов” в гр. Бургас, при граници: изток – складови помещения; запад – стая
и коридор; север – външен зид; юг – външен зид, с начална конкурсна цена 200, 00 лв.
на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за столова;
2.8. Помещения с полезна площ 138, 47 кв. м., находящи се в сутерена в сградата
на ОУ “Георги Бенковски” в гр. Бургас, при граници: изток – външен зид; запад –
външен зид ; север – външен зид; юг – склад, с начална конкурсна цена 200, 00 лв. на
месец, без ДДС. Помещението е подходящо за столова;
2.9. Помещения с полезна площ 284,40 кв. м. , находящи се в сутерена в сградата
на ОУ “Св. Климент Охридски” в гр. Бургас, при граници: изток – външен зид; запад –
външен зид; север – складови помещения; юг – коридор, с начална конкурсна цена
150,00 лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за разливочна;
2.10. Помещения с полезна площ 476,76 кв. м. находящи се в бл. А, на втори
етаж в сградата на ОУ “Елин Пелин” в гр. Бургас, при граници: изток – коридор; запад
– външен зид; север – външен зид; юг – външен зид, с начална конкурсна цена 330,00
лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за столова, и помещение с полезна
площ 31,40 кв. м., представляващо “Бюфет” за закуски, находящо се на първи етаж, при
граници: изток – стълбище; запад – антре и стая портиер; север – външен зид; юг –
коридор, с начална конкурсна цена 50,00 лв. на месец, без ДДС;
2.11. Помещения с полезна площ 320 кв. м. находящи се в сутерена в сградата на
НБУ “Михаил Лъкатник” в гр. Бургас, при граници: изток – скривалище; запад –
външен зид ; север – склад; юг – външен зид, с начална конкурсна цена 300,00 лв. на
месец, без ДДС. Помещението е подходящо за столова;
2.12. Помещение с полезна площ 66 кв. м., находящи се в училищен двор на ОУ
“Св. Княз Борис I” в гр. Бургас, представляващо микрокухня, при граници: изток –
външен зид към ул. “Патриарх Евтимий”; запад – външен зид към вътрешен двор; север
– външен зид към библиотека; юг – външен зид към ул. “Св. Климент Охридски”, с
начална конкурсна цена 80,00 лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за
пакетирани закуски;
2.13. Помещение с полезна площ 431, 20 кв. м., находящо се на първи етаж в
сградата на ОУ “Антон Страшимиров” в гр. Бургас, при граници: изток – външен зид;
запад – външен зид; север – коридор и вестибюл; юг – външен зид, с начална конкурсна
цена 150,00 лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за разливочна;
2.14. Помещение с полезна площ 416, 87 кв. м., находящи се на първи етаж в
сградата на СОУ “Петко Росен” в гр. Бургас, при граници: изток – външен зид; запад –
коридор; север – външен зид; юг – външен зид, с начална конкурсна цена 300,00 лв. на
месец, без ДДС. Помещението е подходящо за столова;

2.15. Помещение с полезна площ 108, 1 кв. м., находящи се на първи етаж в
сградата на СОУ “Димчо Дебелянов” в гр. Бургас, при граници: изток – външен зид;
запад – външен зид; север – коридор; юг – външен зид, с начална конкурсна цена 150,00
лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за разливочна;
2.16. Помещение с полезна площ 430,00 кв.м., находящи се на първи етаж в блок
“Г” на ОУ “Христо Ботев”, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, при граници: изток - външен
зид; запад – външен зид и стълбище блок “А”; север – външен зид; юг – външен зид, с
начална конкурсна цена 200, 00 лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за
столова, и павилион в сградата на училището с обща полезна площ 10,45 кв.м., с
начална конкурсна цена 40, 00лв.без ДДС;
2.17. Помещения с полезна площ 89,53 кв. м., находящи се в сутерена в сградата
на ОУ “Христо Ботев”, с. Маринка, Община Бургас , при граници: изток – вътрешен
зид; запад – вътрешен зид; север – външен зид; юг – вътрешен зид, с начална конкурсна
цена 150, 00 лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за столова;
2.18. Помещение с полезна площ 72,00 кв. м., находящи се в Блок № 1 на СОУ
„Константин Петканов” в гр.Бургас, представляващ четириетажна сграда, при граници:
изток-външен зид с прозорци, юг-външен зид, запад - входен коридор, север - вътрешни
стени с начална конкурсна цена 150,00 лв. на месец, без ДДС. Помещението е
подходящо за разливочна /след преустройство и ремонт/;
2.19. Помещение с полезна площ 320 кв. м., находящи се в сутерена в сградата
на ОУ ”Найден Геров”, к/с „Меден Рудник”, гр.Бургас, при граници: североизтоквъншен зид към ул. ”П.Войвода”, северозапад-вътрешен зид, югоизток - вътрешен зид,
югозапад - външен зид към двор, с начална конкурсна цена 150,00 лв. на месец, без
ДДС. Помещението е подходящо за разливочна;
2.20. Помещения, с полезна площ 323,00 кв.м., находящи се в сутерена на
сградата на СОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” в гр.Бургас, при граници: изток - външен
зид към площад „Св.Св. Кирил и Методий”; запад - външен зид; север - дърводелска
работилница; юг - котелно и външен зид, с начална конкурсна цена 400,00 лв. на месец,
без ДДС. Помещението е подходящо за столова;
2.21. Помещения, с полезна площ 118,00 кв.м.,находящи се в сутерена в
сградата на ОУ ”Любен Каравелов”, гр.Бургас, при граници: изток - вътрешен зид,
запад - външен зид, север - вътрешен зид, юг - външен зид, с начална конкурсна цена
150,00 лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за разливочна;
2.22. Помещение - павилион, с полезна площ 6,90 кв.м., находящо се на първи
етаж в сградата на ОУ ”Христо Ботев”, кв. Победа, гр.Бургас, при граници: изтокфоайе, запад-външен зид, север-фоайе, юг-вътрешен двор, с начална конкурсна цена
50,00 лв. на месец, без ДДС.
2.23. Помещения с полезна площ на помещенията от 362,80кв.м. находящи се в
сутерена в сградата на ОУ ”Васил Априлов”, гр.Бургас, при граници: изток - вътрешен
зид; запад - външен зид; север-външен зид; юг - външен зид, с начална конкурсна цена
150,00 лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за разливочна, и павилион в
двора на училището с полезна площ 26,48 кв.м., при граници: изток - външен зид; запад
- външен зид; север - външен зид; юг - външен зид, с начална конкурсна цена 80,00 лв.
на месец, без ДДС.
3. Определя следните изисквания към кандидатите:
1. Да организират храненето в ученическия стол, съобразно Наредба № 26 от
26.11.2000 г. на МЗ за здравословно хранене на учениците.

2. Качеството на хранителните продукти да отговаря на изискванията на Закона
за храните /обн.ДВ бр.90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр.31 от 13.04.2007 г., в сила от
13.04.2007 г./, за което Изпълнителят гарантира със сертификат за качество, произход и
годност от производител към момента на всяка доставка.
3. Доставяните продукти да бъдат съпроводени със сертификати за качество
издадени от съответните надлежни органи.
4. За всяко отделно хранене – съответно закуска или обяд, да предлагат
минимален асортимент от 3 /три/ различни вида закуски, ястия и десерти. Предлаганият
асортимент да е съобразен със здравословното хранене на учениците, в т.ч. и с
изискванията на „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, издателство
Техника,2002г.
5. Цените на влаганите продукти да не бъдат по-високи от средните стойности
на продуктите, по информация на бюлетин “САПИ”.
6. Да разполага с квалифициран персонал, обезпечаващ организирането на
ученическото столово хранене.
7. Кандидатът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, който се
доказва с копие от разплащателната ведомост за месеца, предхождащ подаването на
предложението.
8. Да представи доказателства за извършване на подобен вид дейност.
9. Да поддържа за своя сметка техниката и съоръженията в кухненския блок и
предоставения инвентар, посочени в приемно – предавателния протокол.
10. Да поема всички разходи за ел. енергия, вода, топлинна енергия и други
консумативи в обекта.
11. Кандидатът да предложи инвестиции в обекта, както и социални
ангажименти към училището.
12. В проектодоговора – неразделна част от документацията за провеждане на
конкурса, да бъдат включени следните клаузи:
12.1. Качеството на предлаганата храна и количеството на влаганите продукти
подлежи на контрол от органите, оторизирани в дейността с нормативни документи.
12.2. Транспорта при наетите столове - разливочни е за сметка на фирмата
наемател.
12.3. Изпълнителят поема всички отговорности, свързани с изискванията на
нормативните документи на РИОКОЗ и Областна инспекция по труда.
12.4. Месечните наемни вноски да се прихващат от стойността на извършените
инвестиции. В случай, че размерът на направените инвестиции е по-голям от общия
размер на наемните вноски, Изпълнителят не може да претендира заплащането им от
Общината.
12.5. Инвестициите на фирмите наематели ще се приспадат от наема при
представени съответни документи, фактури и след проверка на обектите от комисия
назначена от Кмета на Община Бургас.
12.6. Цени на предлаганите асортименти – не по-високи от пазарните със същия
грамаж.
13. Критерии за оценка на предложенията.
Критерии за оценка на предложената от участника цена и начин на определяне
на тежестта им в комплексната оценка – икономически най – изгодното предложение,
класирането да се извърши на база следните критерии:
1. К 1 – Ценова част :

Кандидатите получават от 1 до 60 точки.
Тежест на критерия – N 1 – 100 точки.
Оценяването се извършва по формулата К 1 = Ц (участник)
Ц (максимална) ,
където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц (максимална) е най–
високата предложена цена за обекта. Кандидатът с най–висок коефициент получава
максималния брой точки, а за всеки следващ кандидат броят точки се намаля в
съответното съотношение между коефициентите.
2. К 2 – Асортимент за всяко отделно хранене /закуска, обяд/ - над
минималните изисквания (3 броя):
Оценяването се извършва по формулата: К2 = К2А + К2Б, където:
К2А – Асортимент за всяка отделна закуска – над минималните изисквания /3
броя/.
Кандидатите получават от 1 до 30 точки.
Оценяването се извършва по формулата:
К2А = Аз (уч .) *30 ,
Аз (макс.)
където Аз (уч.) е предложеният от кандидата брой асортименти над минималния /3
броя/ за всяка отделна закуска, а Аз (макс.) е най-големия предложен брой асортименти
над минималния за всяка отделна закуска.
К2Б – Асортимент за всеки отделен обяд – над минималните изисквания /3
броя/.
Кандидатите получават от 1 до 30 точки.
Оценяването се извършва по формулата К2Б = Ао (уч .) *30,
където Ао (уч.) е предложеният от кандидата брой асортименти над минималния /3
броя/ за всеки отделен обяд, а Ао (макс.) е най-големия предложен брой асортименти за
всеки отделен обяд над минималния.
Тежест на критерия – К2 - N 2 – 60 точки.
3. К 3 – Брой ученици, на които ще бъдат предоставени безплатни хранения
/закуска и обяд/.
Кандидатите получават от 1 до 50 точки.
Оценяването се извършва по формулата:
К 3 = Б (участник)
* 50,
Б (максимална)

където Б (участник) е предложеният от кандидата брой ученици, на които ще
предоставя безплатни хранения /закуска и обяд/, а Б (макс.) е най-големият предложен
брой ученици, на които ще бъдат предоставяни безплатни хранения /закуска и обяд/.
Тежест на критерия – N 3 = 60 точки.
4. К 4 – Размер на
ученическия стол .

инвестицията (в лева), която ще бъде вложена в

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.
Оценяването се извършва по формулата:
К 4 = И (участник) * 50,
И (максимална)
където И (участник) е предложеният от кандидата размер на инвестиция, а И
(максимална) е най–високият предложен размер на инвестиция, която ще бъде вложена
в ученическия стол.
Тежест на критерия – N 4 – 100 точки.
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се
извърши по формулата:
К = К 1*N 1 + К 2*N 2 + К 3*N 3+ К 4*N 4
На първо място да бъде класиран кандидатът получил най-висока комплексна
оценка К.
...........................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)

Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
60. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Култура и
образование” на Община Бургас, относно: Отпускане на финансови средства за
ученици от състезателните отбори на ПМГ „Акад. Никола Обрешков”,
участници в Международни олимпиади и състезания по математика и на ДТА
„Миладина” към ОУ „Братя Миладинови” за участие в Международен фестивал
„Euro Musiktage” в Германия
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа „за”,
против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Одобрява сумата в размер на 6 000 (шест хиляди) лева за закупуване на
самолетни билети за участието на учениците от състезателните отбори на ПМГ
„Акад. Никола Обрешков” в Международните състезания по математика в Хонг
Конг – Китай.
2. Одобрява сумата в размер на 2 000 (две хиляди) лева за участие на Детски
танцов ансамбъл „Меладина” от ОУ „Братя Миладинови” в Международния
фестивал „Euro Musiktage” – Германия.
Във връзка с осигуряването на необходимите средства да се извършат следните
промени в бюджета на Община Бургас:
- намалява със сумата 6 000 (шест хиляди) лева от § 1098, т.5 „Празничен
календар” от „Други дейности по образованието” и увеличава със сумата
6 000 (шест хиляди) лева § 1020, дейност 322 – „Общообразователни
училища” – ПМГ „Акад. Никола Обрешков”, гр.Бургас;
- намалява със сумата 2 000 (две хиляди лева) от § 1098, т.5 „Празничен
календар” от „Други дейности по образованието” и увеличава със сумата 2
000 (две хиляди) лева § 1020, дейност 322 – „Общообразователни училища” –
ОУ „Братя Миладинови”, гр.Бургас;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(С. Иванова)
(В. Симеонов)
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(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
61. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Култура и
образование” на Община Бургас: Изплащане разходите за транспорт на щатни
изпълнители на ПФА „Странджа” при МКЦ – Бургас
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Одобрява 50% от действителните транспортни разходи на длъжностите и лицата
местна отговорност, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно.
2. Разходите в размер на 1 204 (хиляда двеста и четири) лева да бъдат разчетени в
одобрения бюджет на дейност Младежки културен център – Ансамбъл
„Странджа” за 2008 година.
...........................................................................................................
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(С. Иванова)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
62. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев – заместник-кмет „Бюджет и
финанси” на Община Бургас, относно: Допълнителна парична вноска за
„Аптеки” ЕООД
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се предостави допълнителна парична вноска на търговско дружество
„Аптеки” ЕООД в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, с източник „Фонд резервен”
на общинския бюджет.
...........................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
63. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Емилия Драганова – управител на
„Медицински център ІІ – Бургас”, относно: Утвърждаване на разходите за
закупуване на медицинска апаратура за сметка на дивидента за 2007 година
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ – БУРГАС” ЕООД да вложи
дивидента за 2007 година за закупуване на медицинска апаратура – линеен трансдюсер
за ехограф.
...........................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
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ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
64. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Приемане на Наредба за преместваемите обекти и рекламната и
информационна дейност на територията на Община Бургас
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. НЕ ПРИЕМА Наредба за преместваемите обекти и рекламната и
информационна дейност на територията на Община Бургас.
2. На следващото заседание Общинската администрация да представи на
Общинския съвет подробен отчет за приходите и несъбраните суми от рекламна и
информационна дейност за периода от 2002 - 2008 г., с опис на фирмите длъжници.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
65. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев – заместник-кмет „Бюджет и
финанси” на Община Бургас, относно: Приемане на нов Правилник за дейността
на Общинско предприятие „Общински имоти” – гр.Бургас
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 33 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Правилник за дейността на Общинско предприятие „Общински
имоти” – гр.Бургас.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
66. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за изграждане на подземен
паркинг в УПИ І, кв.44 по плана на ж.к. „Лазур”, гр.Бургас
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 29 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, за учредяване
право на строеж за изграждане на подземен паркинг на две нива за общо 280 броя
автомобили, със застроена площ 3 500 кв.м. (разгъната застроена площ – 7 000 кв.м.), в
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.44 по плана
на ж.к. „Лазур”, гр.Бургас, целият с площ 30 500 кв.м., съгласно предвижданията на
действащия подробен устройствен план на комплекса, при начална тръжна цена
2 621 400 (два милиона шестстотин двадесет и една хиляди и четиристотин) лева, без
ДДС, като при нарушаване на целостта на терена на ниво бул. „Демокрация” над
реализирания паркинг, същият се възстановява във вида, в който е бил, в едномесечен
срок от приемането на обекта.
След реализиране на строителството собствеността на терена на ниво бул.
„Демокрация” остава общинска собственост с осигурен свободен достъп на
гражданите.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
67. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне на Община Бургас и предварително
съгласуване изключването на земи и гори от ДГФ, находящи се в землището на
кв.Крайморие и кв.Сарафово, гр.Бургас
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 35 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Да започне на процедура по безвъзмездно придобиване от Община Бургас и
предварително съгласуване изключването на земи и гори от ДГФ, находящи се в
землището на кв. Крайморие гр. Бургас, за следните поземлени имоти:
ПИ № 004386, по картата на кв.Крайморие, ЕКАТТЕ: 99015, Община Бургас,
собственост на МЗГ, Държавно лесничейство, с площ от 26,867 дка, начин на трайно
ползване: Залесена територия. Имотът се намира в местността “Ченгене скеле”, отдел
234/2, при граници и съседи:
004091, Местен път на Община Бургас;
004358, Залесена територия на МЗГ Държавно лесничейство;
004334, Пасище, мера на „ЕЛКАБЕЛ” АД;
004107, Морски плаж на държавата;
004387, Скали на МЗГ Държавно лесничейство;
Землищна граница
004353, Залесена територия на МЗГ Държавно лесничейство;
ПИ № 004353 по картата на кв.Крайморие, ЕКАТТЕ: 99015, Община Бургас,
собственост на ДЪРЖАВАТА, с площ от 41.634 дка. Начин на трайно ползване:
Залесена територия. Имотът се намира в местността „Ченгене скеле”, отдел 234/4,5,6,б
при граници и съседи:
009026, Блато на МООС – фонд блата;
004086, Път ІV клас на Община Бургас;
004091, Местен път на Община Бургас;

ПИ № 004358 по картата на кв.Крайморие, ЕКАТТЕ: 99015, Община Бургас,
собственост на МЗГ Държавно лесничейство, с площ от 60,464 дка, начин на трайно
ползване: Залесени горски територии. Имотът се намира в местността “Ченгене скеле”,
отдел 234/а, при граници и съседи:
004359, Залесена територия на МЗГ Държавно лесничейство;
004091, Местен път на Община Бургас;
004386, Залесена територия на МЗГ Държавно лесничейство;
004334, Пасище, мера на „ЕЛКАБЕЛ” АД;
004335, Кариера, скала на държавата;
004334, Пасище, мера на „ЕЛКАБЕЛ” АД;
004272, Пасище, мера на Елка Сашкова Петкова и др.;
004244, Пасище с храсти на наследници на Георги Анестев Иванов;
ПИ № 004359, по картата на кв.Крайморие, ЕКАТТЕ: 99015, Община Бургас,
собственост на МЗГ Държавно лесничейство, с площ от 64,557 дка, начин на трайно
ползване: Залесени горски територии. Имотът се намира в местността “Ченгене скеле”,
отдел 234/ 1,3,4,а, при граници и съседи:
1 4.273 Пасище, мера, Софийка Атанасова Шопова;
2 4.244 Пасище с храсти, наследници на Георги Анестев Иванов
3 4.358 Залесена територия МЗГ Държавно лесничейство;
4 4.91 Местен път, Община Бургас;
5 4.86 Път IV клас, Община Бургас;
2. Да започне процедура за безвъзмездно придобиване от Община Бургас на
двете най-западни буни, обособени като лодкостоянки, в кв. Сарафово, и част от имот
пл. № 356 (носа, разположен северно от кв. №№ 54 и 55 по плана на кв.Крайморие,
Община Бургас), с площ от 2 850 (две хиляди осемстотин и петдесет) кв.м от обозначен
със зелен контур на приложената скица за изграждане на лодкостоянка за рибарите от
кв. Крайморие.
3. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите действия и
да сключи договор за безвъзмездно придобиване от Община Бургас на описаните в т. 1
и т. 2 недвижими имоти.
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
68. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне разходите за репатриране на автомобили, във
връзка с прилагане на принудителни административни мерки, регламентирани в
Закона за движение по пътищата
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 34 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Определя сума, в размер на 43 (четиридесет и три) лева без ДДС,
представляваща разходи за преместване на неправилно паркиралите
превозни средства.
2. Определя такса за отговорно пазене на преместения автомобил на
наказателен паркинг, както следва:
o до 2 часа престой – такса не се дължи;
o над 2 часа престой – по 2 лева на час;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
69. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение – частна общинска
собственост за временно и безвъзмездно ползване на Сдружение с нестопанска
цел „Български червен кръст” – София
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 35 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Община Бургас предоставя на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ (БЧК), със
седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” №
76, БУЛСТАТ
представляван от председателя Христо Генадиев
Григоров с ЕГН
безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години
върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ подблоково
помещение (бивш магазин), застроен на 142 кв.м., с полезна площ 122.90 кв.м.,
находящо се в гр.Бургас, ул. „Оборище” № 95, между вх.”А” и вх.”Б”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
70. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Подписване на споразумение за общинско сътрудничество,
съгласно чл.59 и сл. от ЗМСМА, между Община Бургас и Община Сливен по
проект „Общинската администрация – с лице към хората” по приоритетна Ос І
„Добро управление”, подприоритет 1.2. на Оперативна програма
„Административен капацитет”
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Общинският съвет Бургас одобрява подписването на споразумение за
сътрудничество между Община Бургас и Община Сливен по проект „Общинската
администрация – с лице към хората” по приоритетна Ос І „Добро управление”,
подприоритет 1.2. на Оперативна програма „Административен капацитет” в
предложения му вид.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
71. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избиране на управител на „Аптеки” ЕООД, гр.Бургас
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 34 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1.

Избира МАРГАРИТА НИКОЛОВА ЯНЕВА – ПАНДЕЛИЕВА, ЕГН
от гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” № 29Б, ет.2, ап.3, за управител на
„Аптеки” ЕООД, гр.Бургас, вписано в търговския регистър на Бургаски
окръжен съд, по ф.д. № 2538/1996 год. на Бургаски окръжен съд, със седалище и
адрес на управление: гр.Бургас, ул. Иван Богоров” № 4, за срок от 3 (три)
години.
2. Определя възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение, в трикратния размер на средната брутна заплата в
дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община
Бургас.
3. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания управител договор за
възлагане на управлението на „Аптеки” ЕООД гр.Бургас, по приложения в
докладната записка образец.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
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ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
72. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
за ел.провод 20 кV извън границите на урбанизираната територия в участъка от
съществуваща въздушна линия 20 кV в поземлен имот пл.№ 1 в масив 22,
землище гр.Бургас, до нов трафопост, тип БКТП в УПИ ХІV-40 в масив 23,
гр.Бургас
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Одобрява ПУП–Парцерален план за трасе на ел.провод 20 кV извън границите
на урбанизираната територия в участъка от съществуваща въздушна линия 20 кV в
поземлен имот пл.№ 1 в масив 22, землище на гр.Бургас, до нов трафопост, тип БКТП в
УПИ ХІV-40 в масив 23 – землище на гр.Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
73. ИЗБОР на комисия за създаване на общинска служба за здравно обслужване и
транспортиране на гражданите до здравни заведения
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА Комисия за създаване на общинска служба за здравно обслужване и
транспортиране на гражданите до здравни заведения, в състав от 7 члена, от които: 5
общински съветници и 2 представители на общинска администрация:
- Семир Абумелих - общински съветник
- Павел Маринов
- общински съветник
- Деян Стойков
- общински съветник
- Дина Димитрова - общински съветник
- Красимир Николов - общински съветник
- Представител на общинска администрация
- Представител на общинска администрация
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 24 юли 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 ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
74. ИНФОРМАЦИЯ за правното състояние на някои дружества, в които Община
Бургас е съдружник или акционер
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа „за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА за сведение изнесената информация за правното състояние на някои
дружества, в които Община Бургас е съдружник или акционер
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

