ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

РЕШЕНИЯ
от заседанието на 23.10.2008 год., отразени в
Протокол № 13
ВЪПРОСИ НА ДНЕВЕН РЕД:
1. ИНФОРМАЦИЯ от В. ЕДРЕВ – ГЛ. ИНСПЕКТОР ВНД ДИРЕКТОР
ОДМВР – Бургас, относно: Питане по мерките за обезпечаване на обществения
ред и сигурността в кв. „Победа” и кв. „Горно Езерово”
2. ДЕКЛАРАЦИЯ на групата съветници от ПП „ГЕРБ”, във връзка със
състоянието и проблемите на „МБАЛ – Бургас”
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Поставени без разрешение от Община Бургас рекламни
елементи
4. ДОКЛАД – информация, относно: Несъбрани суми от рекламноинформационна дейност за периода 2001-2008 г., съгласно решение на
Общинския съвет № ОбС 08-00/00755/08.09.2008 г.
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за социални разходи за
облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Финансова помощ за подпомагане дейността на Районна служба
„Пожарна безопасност и спасение” – гр.Бургас
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение начина на подпомагане погребенията на социалнослаби, самотни, бездомни и безпризорни граждани и ветерани от войната, както и
актуализиране на цената на тези погребения
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прилагане разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от Наредба № 34 за
таксиметров превоз на пътници
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията на работа,
числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при
Община Бургас
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избор на двама общински съветници за членове на
Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за авариен канал ПСОВ
– „Меден Рудник”
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за ел.провод 20 кV
извън границите на урбанизираната територия в обхвата на полски път –
общинска собственост и преминаващ през поземлен имот ПИ № 083002, землище
на гр. Бургас
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13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за ел.провод 20 кV
извън границите на урбанизираната територия в обхвата на полски пътища –
общинска собственост, землище на кв. Сарафово – гр. Бургас
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отстъпване
право на строеж в УПИ-ІІІ 2632, кв.39 по плана на ж.к. „Братя Миладинови”,
гр.Бургас, за изграждане на общежитие за преподаватели и студенти
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Делян Иванов – общински съветник от ПП
„Атака”, относно: Наредба за допълнение на Наредба за опазване на обществения
ред на територията на Община Бургас
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници на ПП „Атака”,
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията
на Община Бургас
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници на ПП „Атака”,
относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на
физически лица
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Деян Стойков – общински съветник от ПП „Атака”,
относно: Поставяне на указателни табели в автобусите на „Бургасбус” ЕООД
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Здравко Сталев – общински съветник от ПП
„Атака”, относно: Проучване, проектиране и изграждане на подлез на
кръстовището на ул. „Александровска” и ул. „Сан Стефано”
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „Атака”,
относно: Изграждане на детска площадка в кв. „Крайморие”
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници на ПП „ГЕРБ”,
относно: Предложения за допълнения на Глава 3 „Транспорт и организация на
движението” на Наредбата за обществения ред на територията на Община Бургас
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общински съветници на ПП „СДС”, относно:
Преотреждане на място и възлагане на конкурс за изготвяне на паметник
послучай Независимостта на България
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отстъпване право на строеж в УПИ-Х, кв.7 по плана на ж.к.
„Славейков”, чрез публичен търг
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи УПИ Х290 и УПИ ХХ-290 в кв.2 по плана на кв. „Сарафово”, гр. Бургас, между Община
Бургас и физическо лице
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение – публична общинска
собственост за временно и възмездно ползване на Сдружение с нестопанска цел
„Моделен клуб” – Бургас
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект в имот – публична
общинска собственост, находящ се в сградата на Здравна служба с. Рудник,
Община Бургас, чрез провеждане на търг по реда на НРПУРОИВ
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска
собственост, намиращи се в кметството на кв. „Горно Езерово” и в сградата на ТД
„Възраждане”, ж.к. „Меден Рудник”, гр.Бургас, на общопрактикуващи лекари
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28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на язовири – публична общинска
собственост, за срок от 5 години, чрез провеждане на търг по реда на
НРПУРОИВ
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица, чрез изкупуване общинската част в УПИ ХVІ-5804, квартал 28
по плана на ж.к. „Възраждане”, гр. Бургас
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в УПИ ХІІ-471, квартал 39 по плана на с. Рудник – с. Черно море
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България
Електроснабдяване” АД – гр. Пловдив, за изграждане на трафопост в имот –
частна общинска собственост
32. 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
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на ½ ид.част от УПИ І-18, 19 в кв.7 по плана на кв.
„Крайморие”, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ VІ, кв.3 по плана на ж.к. „Зорница”, гр.Бургас
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на УПИ ІV-140 в кв.11 по плана на кв. Лозово, гр.
Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, ДВ
бр.54/2008 г.
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ VІІ, кв.25 по плана на ж.к. „Братя Миладинови”, гр. Бургас
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост,
представляваща УПИ VІІ-4 в кв.2 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, с
отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС (ДВ
бр.54/2008 г.)
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
намиращ се в с.Банево, Община Бургас
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост,
представляваща УПИ ІІІ-1093 в кв.81 по плана на с.Банево, Община Бургас, с
отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на части от урегулирани поземлени имоти – частна
общинска собственост в кв. „Работнически жилища”, ж.к. „Братя Миладинови” –
гр.Бургас, на физически лица, притежаващи жилища с право на строеж върху
общинска земя
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост,
находящи се в с.Ветрен и в.з. „Минерални бани”, Община Бургас
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42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на 59.37/1200.85 кв.м. ид.части общинска собственост
от УПИ ХІV-932, 2408, целият с площ от 1200.85 кв.м. в кв.136 по плана на ЦГЧ –
Бургас, на физическо лице, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС (ДВ
бр.54/2008 г.)
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез
публични търгове с тайно наддаване
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на 250/1000 кв.м. ид.ч. общинска собственост от УПИ
ІІІ-111 в кв.8 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас на физическо лице по реда на
§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, ДВ бр.54/2008 г.
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Актуализация на Бюджет – 2008 година по функции и дейности –
общинска отговорност
46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избиране на управител на „Специализирана болница за активно
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД – гр.Бургас
47. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избиране на управител на „Областен диспансер за психични
заболявания със стационар „Проф. Иван Темков” ЕООД – Бургас
48. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избиране на управител на „Междуобластен диспансер за
онкологични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД
49. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избиране на управител на „Областен диспансер за кожновенерически заболявания със стационар – Бургас” ЕООД
50. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Весела Христова Петкова – управител на
„Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД, относно: Предоставяне за безвъзмездно
ползване на недвижим имот, включен в капитала на „МЦ ІІІ – Бургас” ЕООД, на
сдружение „Равновесие” за участие в съвместен социален проект с Община Б-с
51. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване,
превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас,
относно: Предоставяне на помещение за офис на Местната комисия за борба с
трафика на хора
52. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване,
превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас,
относно: Определяне на наемна цена по договор за наем между „Междуобластен
диспансер за онкологични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД и
„Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Бургас”
ЕООД
53. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване,
превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас,
относно: Закупуване на замразяващ микротом за нуждите на „Междуобластен
диспансер за онкологични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД
54. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване,
превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас,
относно: Допълнение към списъка на медицинските специалисти, имащи право
на транспортни разходи, съгласно решение на Общински съвет – Бургас
55. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси
и стопански дейности” на Община Бургас, относно: Вземане на решение за
теглене на кредит за оборотни средства от търговско дружество „Хляб и хлебни
изделия” ЕООД, гр. Бургас
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56. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас,
относно: Разрешение за съществуването на 2 (две) маломерни паралелки за
учебната 2008/2009 година в Професионална гимназия по транспорт – гр.Бургас
57. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас,
относно: Разкриване на извънбюджетна сметка на СОУ „Св.Св. Кирил и
Методий” – гр.Бургас
58. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева – зам.-кмет „Евроинтеграция и
екология” на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община
Бургас с проектопредложения за финансиране по Проект „Красива България” на
Министерството на труда и социалната политика
59. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева – зам.-кмет „Евроинтеграция и
екология” на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община
Бургас с проектопредложения за проекти в сектор околна среда по приоритетна
ос 1 на Оперативна програма „Околна среда”
60. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов – общински съветник и председател
на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно:
Предложение за отмяна на решение (Протокол № 11 от 24.07.2008 г.) на
Общински съвет Бургас и приемане на минимална конкурсна цена за продажба на
общински обект: Магазин „Хаша” (партер и сутерен), ул. „Христо Ботев” № 61 –
67, гр.Бургас
61. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване,
превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас,
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице – Василка Димова Димова
62. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване,
превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас,
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице – Галина Ангелова Парушева
63. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване,
превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас,
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице – Кина Ангелова Стоименова
64. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване,
превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас,
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице – Филипка Минчева Желязкова
65. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване,
превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас,
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице – Янка Маринова Николова
66. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Бургас”
Иван Мавров (посмъртно)
67. МОЛБА за опрощаване на несъбираеми вземания
68. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Включване на нови обекти, отпадане на обекти и завишаване на
годишна задача на обекти в разчета на капиталовата програма – 2008 година
69. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас,
относно: Съфинансиране на общински проект, насочен към общински училища и
детски градини, целящи постигане на комплексен и устойчив резултат, свързан с
общообразователната интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства
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70. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Промени в разчета на капиталовите разходи за 2008 година
71. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Включване на нови обекти в разчета за капиталовите разходи на
Община Бургас за 2008 година
72. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов – общински съветник и председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно: Предложение за
приемане на приватизационна оценка и определяне на минимална конкурсна цена
за продажба на: Обособен обект, ул. „Христо Ботев” № 13, ет.4 в УПИ ІІІ, кв.80,
гр.Бургас
73. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов николов – кмет на Община
Бургас, относно: Даване на съгласие за отпускане на средства за промяна
предназначението на земята на имот в землището на с. Полски извор, Община
Камено, отреден за Регионално депо за отпадъци
74. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне на източник за заплащане на държавни такси по
съдебни дела; даване съгласие за отнасяне пред арбитраж на спора за заплащане
на суми за допълнително извършени СМР и охрана по договор за изграждане на
обект „Покритие на Летен театър”
75. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на помещения общинска собственост за
изграждане на Дневен център за възрастни хора с умствена изостаналост по
проект на програма ФАР 2006 BG 2006/018-343.01.01 – „Деинституционализация
посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи (фаза 3)
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
1. ИНФОРМАЦИЯ от В. ЕДРЕВ – ГЛ. ИНСПЕКТОР ВНД ДИРЕКТОР
ОДМВР – Бургас, относно: Питане по мерките за обезпечаване на
обществения ред и сигурността в кв. „Победа” и кв. „Горно Езерово”
(Решения не са приети)
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
2. ДЕКЛАРАЦИЯ на групата съветници от ПП „ГЕРБ”, във връзка със
състоянието и проблемите на „МБАЛ – Бургас”
РЕШЕНИЕ:
ПРИЕМА текст на Декларация, относно работата на „МБАЛ-Бургас”,
адресирана до Сергей Станишев – министър-председател на Република България,
Евгени Желев – министър на здравеопазването, Любомир Пантелеев – управител на
Област – Бургас, Общински съвет – Бургас и до Кмета на Община – Бургас Димитър
Николов.
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС” АД
не може да изпълнява основните си функции, поради липса на специалисти.
Медицинският персонал работи за унизително ниски заплати. Една санитарка
получава 194 лева на месец, а възнаграждението на лекарите е между 400 – 420
лева. Това сигнализираха служители в офиса на ПП „ГЕРБ”.
Водещите специалисти напускат или биват съкратени. Липсва съдов
хирург, гръден хирург, пластичен хирург. От 12 щатни реаниматори са останали
само 8 на работа.
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Най-голямото болнично заведение в областта е изправено пред колапс.
Сменят дограмите на прозорците, но в медицинска техника не е инвестирано от
20 години. Липсва елементарен инструментариум, няма дори конци и игли в
операционните зали. Само един рентгенов апарат обслужва всички отделения,
затова операциите се извършват на изчакване. Пациентите са принудени да
търсят услугите на частните клиники.
Недопустимо е пациенти със сърдечносъдови и мозъчни заболявания да
пътуват ежедневно до София, за да ползват услугите на лекари, които трябва да
има в Бургаската болница. От действията на ръководството личи, че найголямата болница в областта не се управлява професионално.
Основен акционер в „МБАЛ” с 51 % е държавата. Останалите 49 % са
разпределени между всички общини в областта, като 24.33 % от тях са на
Община Бургас. Община Бургас обаче няма допуснат представител в борда на
директорите. Така с данъците на бургазлии се разпореждат политически
назначени лица, а не опитни мениджъри. Още преди две години прокуристът на
„МБАЛ-Бургас” д-р Боян Будаков тръбеше за новата оздравителна програма на
лечебното заведение. До този момент обаче само сме свидетели на умишлено
водене до фалит на най-голямата болница в областта. Медиците не са
мотивирани да работят. Пациентите недоволстват.
Поради тези причини настояваме за следното:
1. Смяна Борда на директорите на „МБАЛ – БУРГАС”
2. Включване представител на Община Бургас в Борда на директорите
3. Спешна финансова ревизия на „МБАЛ – БУРГАС” АД
4. Оставка на Министъра на здравеопазването
5. Оставка на Министър-председателя,
Здравеопазването е приоритет на държавата. След като не могат да се
справят със своите задължения, нека държавата да посочи виновните, които ще
поемат отговорност за рухналата Бургаска болница.
Всеки гражданин на Бургас и всеки жител на областта плаща данъците си
за функциониране на „МБАЛ – БУРГАС”. Всеки един заплаща здравноосигурителна вноска и такса за настаняване в болнично заведение. Тези граждани
имат право на качество достъпно и на временно медицинско обслужване.”
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Поставени без разрешение от Община Бургас рекламни
елементи
РЕШЕНИЕ:
ПРИЕМА отчета в докладната записка, но отлага решенията за следващото
заседание.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
4. ДОКЛАД – информация, относно: Несъбрани суми от рекламноинформационна дейност за периода 2001-2008 г., съгласно решение на
Общинския съвет № ОбС 08-00/00755/08.09.2008 г.
Р Е Ш Е Н И Е:
ПРИЕМА Доклад – информация, относно несъбрани суми от рекламноинформационна дейност за периода 2001 – 2008 година, съгласно решение на
Общинския съвет, с приложение – неразделна част от решението.
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===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за социални разходи
за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани
Р Е Ш Е Н И Е:
І. От 1 ноември 2008 година се променя стойността за компенсиране цената на
едномесечна абонаментна карта за градски транспорт, както следва по групи:
1.
2.
3.
4.

Граждани над 65 години, за 1 линия
Граждани над 70 години, за 1 линия
Граждани над 70 години, за 2 линии
Граждани с нетрудоспособност
над 71 %, за 1 линия
5. Граждани с нетрудоспособност над 50 %
с тежко увредени крайници и деца с
инвалидност над 50 % с придружител,
за 1 линия
6. Многодетни майки, за 1 линия
7. Болни от захарен диабет или
паркинсонова болест, за 1 линия
8. Лица, настанени в Дом за временно
настаняване “Надежда” до 10 (десет)
души по списък, за 1 линия
9. Лица, настанени в “Защитено жилище”,
кв. „Акации” до 7 (седем) души по
списък, за 1 линия
10. Граждани с нетрудоспособност над 71 %,
за 2 линии
11. Граждани с нетрудоспособност над 50 %
с тежко увредени крайници и деца с
инвалидност над 50 % с придружител,
за 2 линии
12. Многодетни майки, за 2 линии
13. Болни от захарен диабет или
паркинсонова болест, за 2 линии
14. Лица, настанени в Дом за временно
настаняване “Надежда” до 10 (десет)
души по списък, за 2 линии
15. Лица, настанени в “Защитено жилище”,
кв. „Акации” до 7 (седем) души по
списък, за 2 линии
16. Граждани с нетрудоспособност над
90,1 % с увреждания на двигателноопорния апарат, за 1 линия
17. Граждани с нетрудоспособност
над 80 % - незрящи, за 1 линия
18. Граждани с нетрудоспособност
над 50 % - онкоболни, за 1 линия
19. Граждани с нетрудоспособност
над 90,1 % с увреждания на двигателно-

- от 15,25 лв. на - 19,00 лв.
- от 19,70 лв. на - 23,00 лв.
- от 30,00 лв. на - 36,50 лв.
- от 24,50 лв. на - 32,00 лв.

- от 24,50 лв. на - 32,00 лв.
- от 24,50 лв. на - 32,00 лв.
- от 24,50 лв. на - 32,00 лв.
- от 24,50 лв. на - 32,00 лв.
- от 24,50 лв. на - 32,00 лв.
- от 39,00 лв. на - 50,50 лв.

- от 39,00 лв. на - 50,50 лв.
- от 39,00 лв. на - 50,50 лв.
- от 39,00 лв. на - 50,50 лв.
- от 39,00 лв. на - 50,50 лв.
- от 39,00 лв. на - 50,50 лв.
- от 28,00 лв. на - 33,50 лв.
- от 28,00 лв. на - 33,50 лв.
- от 28,00 лв. на - 33,50 лв.
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опорния апарат, за 2 линии
- от 41,50 лв. на - 52,00 лв.
20. Граждани с нетрудоспособност
над 80 % - незрящи, за 2 линии
- от 41,50 лв. на - 52,00 лв.
21. Граждани с нетрудоспособност
над 50 % - онкоболни, за 2 линии
- от 41,50 лв. на - 52,00 лв.
22. Ученици от догимназиална степен на
обучение от І-ви до VІІІ-ми клас,
за 1 линия
- от 12,50 лв. на - 15,00 лв.
23. Ученици от гимназиална степен от VІІІ-и
подготвителен до ХІІІ-и клас, за 2 линии
- от 22,00 лв. на - 26,00 лв.
24. Студенти редовно обучение, за 2 линии
- от 22,00 лв. на - 26,00 лв.
25. Деца от кварталите на Бургас,
посещаващи Дневен център за работа с
деца на улицата - по списък до 20
(двадесет) деца, за 1 линия
- от 12,50 лв. на - 15,00 лв.
26. Ученици и студенти редовно обучение
от съставните селища на Община Бургас
- от 12,50 лв. на - 15,00 лв.
27. Ученици и студенти редовно обучение от съставните селища на Община Бургас
заплащат 40% от цената на междуселищната карта – поема се 60 % от стойността
(запазва се досегашното съотношение).
Ежемесечно, след представяне от превозвачите на фактура и протокол, на
същите да се заплаща полагащата се сума от общинския бюджет.
ІІ. Цената на картите за гражданите, които ползват тази услуга, остава същата.
Разликата се поема от бюджета на Община Бургас.
ІІІ. Изисква от Общинска администрация да допълни информацията в докладната
записка с общата стойност на разходите.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Финансова помощ за подпомагане дейността на Районна
служба „Пожарна безопасност и спасение” – гр.Бургас
РЕШЕНИЕ:
Да се отпусне сумата от 40 000 (четиридесет хиляди) лева на Районна служба
„Пожарна безопасност и спасение” – гр.Бургас, от които:
- 20 000 (двадесет хиляди) лева, с източник на финансиране: § 97 – общинска
дейност, точка „Подпомагане на населението при бедствия и аварии”, за закупуване на
крайно необходимите предпазни средства и консумативи:
 40 броя лицеви маски за еднократна употреба при евакуация на граждани
при пожар;
 10 броя защитни облекла;
 10 броя пожарникарски каски;
 5 броя взриво и влагонепроницаеми фенери;
- 20 000 (двадесет хиряди) лева, с източник на финансиране от резерва на
Община Бургас – параграф „Кризи и аварии”, за закупуване на един рециклиран
пожарен автомобил, който да е оборудван с разтегателна стълба и с ножици, които
позволяват рязане на катастрофирали автомобили;
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
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7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение начина на подпомагане погребенията на
социално-слаби, самотни, бездомни и безпризорни граждани и ветерани от
войната, както и актуализиране на цената на тези погребения
РЕШЕНИЕ:
1. Разходите за извършените от „Обреден комплекс” ЕООД – Бургас погребения на
социално-слаби, бездомни, самотни, безпризорни граждани и ветерани от войната
да се възстановяват от Община Бургас след представяне на необходимите
надлежно оформени, законоустановени платежни документи от страна на
дружеството, ежемесечно.
2. Концесионната вноска в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева да се изплаща от
„Обреден комплекс” ЕООД – Бургас ежегодно до 31 декември на текущата
финансова година, в съответствие с концесионен договор от 09.05.2003 година.
3. Приема нов ценоразпис на социално погребение с ДДС, считано от 01.01.2009
година, както следва:
ЦЕНОРАЗПИС
на социално погребение с ДДС
1. Некролог
5 лева
2. Ковчег
56 лева
3. Надгробен знак
15 лева
4. Превоз на покойник
30 лева
5. Изкопаване, заравяне и оформяне на гробно място - 114 лева
(кремиране)
Обща стойност: 220 лева
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прилагане разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от Наредба №
34 за таксиметров превоз на пътници
РЕШЕНИЕ:
УТВЪРЖДАВА допълнителна такса за комплект холографски стикери, изработени
съгласно изискванията на чл.21, ал.1, т.15 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на
пътници на стойност – 10.00 лева. Всички превозвачи с издадени разрешителни за
таксиметров превоз на територията на Община Бургас да снабдят таксиметровите си
автомобили с комплект холографски стикери в срок до 31.12.2008 година.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията на работа,
числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма
при Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
ПРИЕМА Правилник за организацията на работа, числеността и състава на
Консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Бургас, с направената
корекция, а именно:

11

В Раздел ІІІ – „Състав и ръководство”, чл.6, ал.4, т.7 става: –„Директорът на
Колеж по туризъм при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас или
упълномощено от него длъжностно лице”.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избор на двама общински съветници за членове на
Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
ИЗБИРА представители на Общински съвет – Бургас, които да участват в състава
на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас, с мандат до
прекратяване на пълномощията им като общински съветници:
1. Александър Киров Бояджийски
2. Снежина Минчева Маджарова
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за авариен канал
ПСОВ – „Меден Рудник”
Р Е Ш Е Н И Е:
ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за част от авариен канал ПСОВ – „Меден
Рудник”.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за ел.провод 20
кV извън границите на урбанизираната територия в обхвата на полски път
– общинска собственост и преминаващ през поземлен имот ПИ № 083002,
землище на гр. Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за трасе на ел.провод 20 кV извън границите
на урбанизираната територия за ел.захранване на УПИ І-14, масив 84, землище на град
Бургас, в участъка на полски път – общинска собственост и преминаващ през поземлен
имот ПИ № 083002.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за ел.провод 20
кV извън границите на урбанизираната територия в обхвата на полски
пътища – общинска собственост, землище на кв. Сарафово – гр. Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за трасе на ел.провод 20 кV извън границите
на урбанизираната територия за ел.захранване на УПИ ХLІІ-57 и УПИ ХLІІІ-58, масив 14,
в участъка на полски пътища – общинска собственост, землище на кв. Сарафово – гр.
Бургас.
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===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за
отстъпване право на строеж в УПИ-ІІІ 2632, кв.39 по плана на ж.к. „Братя
Миладинови”, гр.Бургас, за изграждане на общежитие за преподаватели и
студенти
I. Да се отстъпи право на строеж за изграждане на общежитие за
преподаватели и студенти, с разгърната застроена площ от 744 кв.м., чрез провеждане
на публично оповестен конкурс по реда на НРПУРОИВ, върху следния недвижим
имот: УПИ III 2632, в кв.39, по плана на ж.к. “Братя Миладинови”, гр. Бургас, целият с
площ от 120 м2, при граници: изток — улица, юг — улица тупик, запад УПИ-IV 2634 ,
север УПИ-II 2630,2631 при начална конкурсна цена 241 690 (двеста четиридесет и една
хиляди, шестстотин и деветдесет) лева.
II. Определя следните изисквания към кандидатите:
1. Да е висше учебно заведение и да притежава необходимата акредитация като
такова.
2. Да няма парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията.
3. Да няма парични задължения към Община Бургас.
4. Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
III. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
1. К1 - предлагана конкурсна цена за отстъпеното право на строеж на
общежитие за преподаватели и студенти.
Кандидатите да получават от 1 до 50 точки.
Оценяването да се извършва по формулата К1 = Ц (участник) х 50
Ц (максимална)
където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц (максимална) е най–
високата предложена такава.
Тежест на критерия: N1=100.
2. К2 – предлагани инвестиции /в лева/ в инфраструктурни обекти ,
посочени от Община Бургас
Кандидатите да получават от 1 до 30 точки.
Оценяването да се извършва по формулата: К2 = И (участник) х 30,
И (максимална)
където И (участник) е предложеният от кандидата размер на инвестиция, а И
(максимална) е най–високият предложен размер на инвестиция.
Тежест на критерия : N2=60.
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се
извърши по формулата:
К=К1хN1+К2хN2
На първо място да бъде класиран кандидата, получил най-висока комплексна
оценка К.
IV. Определя следните документи, които задължително следва да се
съдържат в офертата за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса – по образец;
2. Декларация, че приема условията на конкурса и всички клаузи на
предварителния договор за отстъпване правото на строеж;
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3. Копие на документ за внесен депозит за участие и за закупена конкурсна
документация;
4. Документ за съдебна регистрация на кандидата - копие от решението за
съдебна регистрация (първоначалното решение за съдебна регистрация, както и
последващите съдебни решения за вписване на промени по фирменото дело), заверени
от кандидата;
5. Документ, удостоверяващ акредитацията на висшето учебно заведение;
6. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата, в оригинал или
нотариално заверено копие, с дата на издаване не по-рано от един месец преди
подаване на офертата;
7. Регистрация ЕИК по БУЛСТАТ – копие, заверено от кандидата;
8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на кандидата: копия
на годишен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за последните три
години, в зависимост от датата на която кандидатът е учреден или е започнал дейността
си, заверен от одитор, съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
9. Документи, издадени от съответните компетентни органи, за удостоверяване,
че кандидатът:
9.1. Няма парични задължения към държавата или към общината по смисъла на
чл. 162, ал. 2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното
осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен;
9.2. Не се намира в ликвидация;
9.3. Не е обявен в несъстоятелност;
9.4. Управителя/ите и членове на управителните органи на кандидата не са
осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или
осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за
престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са
реабилитирани;
10. Срок на валидност на офертата на кандидата – не по-кратък от 90 дни от
депозирането й;
11. Предлагана цена – конкурсна цена /в лева, без ДДС/ за отстъпеното право на
строеж на сградата с обществено-обслужващо предназначение;
12. Предлагани инвестиции /в лева, без ДДС/, които кандидатът ще направи в
инфраструктурен обект, посочен от Община Бургас;
Документите по т.IV.12, т.IV.13, следва да бъдат поставени в отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис “ОФЕРТА”.
Всички приложени в офертата списъци, декларации и копия на документи,
трябва да бъдат подписани, съответно заверени от лицето, представляващо кандидата.
V. Определя депозит за участие в конкурсната процедура, в размер на 10 000
/десет хиляди/ лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: IBAN
BG89SOMB91303323996501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон гр. Бургас.
VI. Определя цена на документацията за участие в конкурсната процедура,
в размер на 500 /петстотин/ лева. Документацията за участие в процедурата се закупува
от Центъра за информационно обслужване на гражданите, находящ се на ул.
“Александровска” № 26, всеки работен ден, в срок от тридесет дни, считано от датата
на публикуване на решението за откриване на конкурсната процедура, от 08:30 до 16:00
часа.
VІI. Определя срок за подаване на предложения за участие в конкурсната
процедура – тридесет дни, считано от датата на публикуване на решението за
откриване на конкурсната процедура в национален и местен ежедневник.
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VІІІ. Определя дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на
конкурса - всеки работен ден, считано от датата на публикуване на решението за
откриване на конкурсната процедура, до изтичане на крайния срок за подаване на
офертите, от 10:00 до 11:00 часа.
ІX. Определя дата и място за провеждане на конкурса - на втория работен
ден след изтичане на срока за подаване на оферти, от 10,00 часа, в сградата на Община
Бургас, на ул. ”Александровска” № 26, стая № 111.
X. След приключване на конкурсната процедура, в 14-дневен срок от
влизане в сила на заповедта за определяне спечелил конкурса, да се сключи
предварителен договор за учредяване правото на строеж, със следните основни
клаузи:
1. Община Бургас /Собственикът/ учредява на .......................... /Приобретателят/
право на строеж върху недвижим имот, представляващ УПИ III-2632, в кв.39, по плана
на ж.к. “Братя Миладинови”, гр. Бургас, целият с площ от 120 м2, при граници: изток
— улица, юг — улица тупик, запад запад УПИ-IV 2634 , север УПИ-II 2630,2631 , за
построяване на сграда, с предназначение “общежитие за преподаватели и студенти”,
съобразно действащия подробен устройствен план, срещу сумата от
.................................. лева.
2. Приобретателят се задължава, след въвеждането в експлоатация на сградата,
да ползва същата само по предназначение. При неизпълнение на това задължение,
Приобретателят дължи на Община Бургас неустойка, в размер на стойността на правото
на строеж.
3. Приобретателят се задължава, да извърши изцяло за своя сметка, по възлагане
от Община Бургас, инвестиция - подобряване на инфраструктурата и/или
благоустрояване на територията на град Бургас, в размер на ..................................... лева.
Срокът /графикът/ за изпълнение на инвестицията е ...................................................
/подлежи на допълнително договаряне, с оглед обекта/.
4. При извършването на инвестицията, Приобретателят се задължава да използва
само качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС и да спазва всички
действащи нормативни актове, относими към извършване на СМР.
5. Община Бургас има право, при пълно неизпълнение на задължението за
извършване на инвестицията, да предяви иск за разваляне на настоящия договор.
6. При пълно неизпълнение на задължението за извършване на инвестицията,
Приобретателят дължи на Община Бургас неустойка в размер от 100 % (сто
процента) от стойността й.
7. При забавено изпълнение на задължението за извършване на инвестицията,
Приобретателят дължи на Община Бургас неустойка, в размер на 0,2% от стойността й,
за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % от същата.
8. При некачествено изпълнение на инвестицията, Приобретателят е длъжен, в
определен от Община Бургас подходящ срок, за своя сметка да отстрани допуснатите
отклонения и недостатъци от уговореното. В този случай, Приобретателят дължи на
Община Бургас и неустойка, в размер на 50 % от стойността на инвестицията.
9. С оглед гарантиране изпълнението на задължението за извършване на
инвестицията, Приобретателят се задължава, при подписване на настоящия договор, да
предостави на Община парична гаранция или безусловна и неотменяема банкова
гаранция, в размер на ........................... лева, представляващи 100 % от стойността на
инвестицията.
10. Община Бургас има право да се удовлетвори от внесената гаранция, по
отношение на възникнали вземания за неустойки.
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11. Приобретателят се задължава, при удовлетворяване на Община Бургас от
внесената гаранция, в срок от 10 работни дни, да допълни същата, до определения
размер.
12. Община Бургас се задължава, да освободи гаранцията, представена от
Приобретателя, в 14-дневен срок от констатиране изпълнението на инвестицията.
13. Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност за частично
или цялостно неизпълнение на техните задължения, в случай на обстоятелства на
непреодолима сила, за което следва незабавно да уведомят ответната страна.
За целите на настоящия договор “непреодолима сила” означава събитие извън
контрола на някоя от страните, настъпило след сключването на договора и
възпрепятстващо изпълнението му, което не включва грешка или небрежност и е
непредвидимо. Такива събития могат да бъдат: войни или революции, пожари,
наводнения, епидемии, карантинни ограничения, търговско ембарго, обявени общи
стачки в съответните отрасли, както и действия на Българското правителство и други.
В случай на непреодолима сила, засегнатата страна е длъжна, в 14-дневен срок
от възникване на съответните обстоятелства да представи потвърждение за същите от
Търговско-промишлената палата или от държавните власти.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Делян Иванов – общински съветник от ПП
„Атака”, относно: Наредба за допълнение на Наредба за опазване на
обществения ред на територията на Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
ПРИЕМА Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения
ред на територията на Община Бургас:
§ 1. В чл.11, т.2 се прави следното допълнение:
След думата „огнестрелно” се добавя думата „газово”;
§ 2. В чл.3 се добавя нова точка 24 със следното съдържание:
„носенето на огнестрелно и газово оръжие в заведения, дискотеки, училища и
други обществени сгради – с изключение на охраната на изброените.”
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници на ПП „Атака”,
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на
територията на Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на
Община Бургас.
§ 1. В чл.6: ал.10 да се чете: „ал.9”.
§ 2. В чл.23: ал.1 да се чете: „чл.23”.
§ 3. В чл.36: ал.1 да се чете: „чл.36”.
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§ 4. В чл.39: ал.3 да се чете: „ал.2”.
§ 5. В чл.41, ал.1, изр.2 се изменя така: „Комисията е постоянно действащ орган
в състав от 11 души: 6 длъжностни лица от общинската администрация и 5
общински съветника – избрани на заседание на Общинския съвет, като
задължително се включва архитект от дирекция „Устройство на територията”,
представител на дирекция „Икономика и стопански дейности” и представител на
дирекция „Правно-нормативно обслужване”.
§ 6. В чл.42, последното изречение, думите: „чл.43, ал.3” следва да се четат „чл.43,
ал.2”
§ 7. В чл.43: ал.5 да се чете: „ал.3”, ал.6 да се чете: „ал.4”, ал.7 да се чете:
„ал.5”, ал.8 да се чете: „ал.6”, ал.9 да се чете: „ал.7”, ал.10 да се чете: „ал.8”, като във
второто изречение думите: „ал.9” следва да се четат „ал.7”; след чл. 2 да се добави
„ал.1”; в чл.41, ал.3, вместо „чл.38, ал.1 да се чете „ал.3”.
§ 8. В чл.54: ал.1 да се чете: „чл.54”.
ІІ. Избира 5 общински съветници, които да бъдат включени в Комисията по
рекламата, а именно:
 Диана Иванова Йорданова
 Златина Касърова – Дукова
 Петко Атанасов Петков
 Валери Симеонов Симеонов
 Вълчо Иванов Чолаков
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници на ПП „Атака”,
относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни
финансови помощи в полза на физически лица
РЕШЕНИЕ:
І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за
предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на
физически лица.
§ 2. Пред заглавието „Общи разпоредби” се добавя „Глава първа”
§ 3. Чл. 1 се изменя и допълва така:
„Предмет
(1) Този правилник урежда реда, начина за предоставяне и отчитането на
средства за еднократни безвъзмездни финансови помощи на физически лица в
Община Бургас.
(2) Средствата се предоставят за решаването на тежки здравни проблеми и
задоволяването на жизнено важни социални потребности на физическите лица.
(3) Размерът на предоставената еднократна финансова помощ не може да
бъде по-голям от 3 000 (три хиляди) лева”.
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§ 4. Чл. 2, се озаглавява така: „Право на искания и предложения”
Ал. 1 се изменя и допълва по следния начин:
„По реда на този правилник се разглеждат искания на физически лица,
предложения на Кмета на Общината и предложения на общински съветници за
отпускане на еднократна финансова помощ на физически лица с постоянен и
настоящ адрес на територията на Община Бургас и с доказани неотложни здравни
и социални нужди.”
§ 5. Чл. 3, се озаглавява така:„Подаване на искането”
Ал. 3 се изменя и допълва по следния начин:
„Искането трябва да бъде мотивирано, да изяснява обстоятелствата и
причините за отправянето му, както и потребностите, които ще бъдат задоволени
с отпуснатата еднократна финансова помощ.”
§ 6. Заглавието „Необходими документи, компетентни органи ход на
процедурата” се изменя така:„Глава втора Процедура за предоставяне на
помощите”.
§ 7. Чл. 4 се изменя и допълва така:
„Компетентен орган
(1) Кметът на общината изпраща входираните искания за отпускане на
финансова помощ за проучване и становище от Комисията.”
§ 8. Чл. 5 се изменя и допълва така:
„Необходими документи
(1) Към искането следва да бъдат приложени заверени копия на всички
документи, удостоверяващи обстоятелствата, изложени в него и доказващи
необходимостта от подпомагане. Те могат да бъдат:
- служебни бележки за дохода;
-документи доказващи имущественото състояние;
- рецепти за ползвани лекарства;
- разходнооправдателни документи;
- регистрация в Дирекция "Бюро по труда";
- експертни решения;
- епикризи;
- документи от ТЕЛК;
- социална анкета от Дирекция "Социално подпомагане";
- други документи в зависимост от конкретния случай.
(2) Комисията има право да поиска допълнителни документи при
необходимост.
§ 10. Чл. 6 се изменя и допълва така:
„Бюджет
(1) Общата сума, предвидена за отпускане по този Правилник, се одобрява
еднократно от Общинския съвет при приемането на годишния бюджет на Община
Бургас.
(2) Получаването на средства по този Правилник е в рамките на одобрения
годишен размер.
(3) Предоставянето на средства по този Правилник се извършва след
решение на Общинския съвет до изчерпването на планираната сума по ал. 1.
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(4) При заместник-кмета по здравеопазване и социални дейности се създава
регистър за предоставените еднократни финансови помощи за бюджетната
година.»
§ 11. Чл. 8 придобива следното заглавие: „Ограничение”
ІІ. Да се изготви специален формуляр, за документите, които се изискват, във
връзка с исканията за отпускане на еднократните финансови помощи.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Деян Стойков – общински съветник от ПП
„Атака”, относно: Поставяне на указателни табели в автобусите на
„Бургасбус” ЕООД
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на управителя на „Бургасбус” ЕООД и частните превозвачи на
територията на Община Бургас да предприемат всички необходими действия по
поставянето на указателни табели, посочващи номера и маршрута на съответната
автобусна линия във всички части на автобусите (предна, средна и задна), които са
собственост на дружеството.
2. Да се отстранят всички надписи на чужди езици, схеми и други такива
агитационни материали на новозакупените автобуси, останали от предишните им
собственици.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Здравко Сталев – общински съветник от ПП
„Атака”, относно: Проучване, проектиране и изграждане на подлез на
кръстовището на ул. „Александровска” и ул. „Сан Стефано”
РЕШЕНИЕ:
НЕ ПРИЕМА предложеното решение в докладната записка.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „Атака”,
относно: Изграждане на детска площадка в кв. „Крайморие”
(Докладната записка се оттегля от вносителя)
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници на ПП „ГЕРБ”,
относно: Предложения за допълнения на Глава 3 „Транспорт и
организация на движението” на Наредбата за обществения ред на
територията на Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
ПРИЕМА допълнения на Глава 3 „Транспорт и организация на движението” на
Наредбата за обществения ред и сигурност на територията на Община Бургас, както
следва:
1. Създава се нова т.9 на чл.8, ал.1 със следното съдържание:
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„Движението на товарни автомобили над 12.5 т. от 7.00 ч. до 9.00 ч. в зоната на
града. Алтернативни маршрути за тези автомобили се определят със заповед на кмета на
Община Бургас”.
2. Създава се нова т.10 на чл.8, ал.1 със следното съдържание:
„Движението в ЦГЧ на тежкотоварни строителни машини с повече от 3 моста, с
изключение на бетон-помпи и кранове”.
3. Създава се нова т. 11 на чл.8 , ал.1 със следното съдържание:
„Движението в часовете от 7.00 до 9.00 ч. и от 17.00 до 19.00 ч. на следните
видове автомобили:
- тежкотоварни строителни машини със специални разрешителни за движение за
ЦГЧ;
и движението в часовете от 7.00 до19.00 ч. на следните видове автомобили:
- автомобили зареждащи търговските обекти в ЦГЧ /карето между бул.
„Демокрация” , бул. „Сан Стефано” и бул. „Мария Луиза”;
- сметосъбиращи машини, извършващи дейността си в ЦГЧ.”
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общински съветници на ПП „СДС”, относно:
Преотреждане на място и възлагане на конкурс за изготвяне на паметник
послучай Независимостта на България
РЕШЕНИЕ:
В срок да 31 март 2008 година Общинска администрация да проучи и внесе в
Общинския съвет конкретно предложение с необходимата документация:
1. За отреждане на точното място в гр.Бургас за изграждане на паметник на
Независимостта на България.
2. Доклад за необходимите финансови средства за възлагане на проект за
реализация и включване в бюджет – 2009 г.
3. Изготвяне на конкурсна документация за възлагане на проектирането и
изграждането.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отстъпване право на строеж в УПИ-Х, кв.7 по плана на
ж.к. „Славейков”, чрез публичен търг
РЕШЕНИЕ:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи
УПИ Х-290 и УПИ ХХ-290 в кв.2 по плана на кв. „Сарафово”, гр. Бургас,
между Община Бургас и физическо лице
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РЕШЕНИЕ:
Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и Димитринка Алексиева
Македонова с ЕГН
и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.148, ет.1,
ап.3, на недвижими имоти, представляващи УПИ Х-290 и УПИ ХХ-290, в кв.2 по плана на
кв. „Сарафово” новообразувани от бивш парцел Х-290 в същия квартал, по влязло в сила
изменение на плана, съгласно заповед № 116/27.01.2006 г. на заместник-кмета на Община
Бургас, съответстваща на квотите на собственост на двете страни, както следва:
1. Община Бургас получава в дял и става собственик на УПИ ХХ-290 в кв.2 по
плана на кв. „Сарафово”, гр. Бургас, целият с площ от 274.00 кв.м., при граници:
североизток – УПИ ІХ-289; югоизток – улица; югозапад – улица между о.т.21 и о.т.10;
северозапад – УПИ Х-290, с пазарна стойност 13 358 (тринадесет хиляди триста петдесет
и осем) лева, без ДДС.
2. Димитринка Алексиева Македонова получава в дял и става собственик на УПИ
Х-290 в кв.2 по плана на кв. „Сарафово”, гр. Бургас, целият с площ от 290.00 кв.м., при
граници: североизток – УПИ ІХ-289; югоизток – УПИ ХХ-290; югозапад – улица между
о.т.10 и о.т.21; северозапад – УПИ ХІ-912, с пазарна стойност 86 760 (осемдесет и шест
хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение – публична
общинска собственост за временно и възмездно ползване на Сдружение с
нестопанска цел „Моделен клуб” – Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Община Бургас предоставя на „Моделен клуб” – Бургас, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, Община Бургас, ж.к. „Изгрев” бл. № 4, ет.8, ап.21, с ЕИК по
БУЛСТАТ 102720866, представляван от председателя Петко Тодоров Кичев с ЕГН
за временно и възмездно ползване част от общински нежилищен имот –
публична общинска собственост, ОДЗ № 7 „Веселушко” (бивш Общински детски
комплекс) в ж.к. Изгрев”, гр.Бургас, представляваща обособени помещения с полезна
площ от 131.70 (сто тридесет и едно цяло и седемдесет) кв.м., разположени на втори етаж
в западния павилион, включващи: входно антре, зала, складово помещение, при граници
на обособената част: североизток – стълбище и коридор; югоизток – външен зид; югозапад
– външен зид; северозапад – външен зид, за срок от 5 (пет) години, при заплащане на
месечен наем в размер на 98.78 (деветдесет и осем цяло и седемдесет и осем) лева, без
ДДС.
2. В договора за наем да се включи клауза, съгласно която наемателят е длъжен да
освободи помещенията при възникване на необходимост от ползването им, съгласно
предназначението на ОДЗ.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект в имот – публична
общинска собственост, находящ се в сградата на Здравна служба с. Рудник,
Община Бургас, чрез провеждане на търг по реда на НРПУРОИВ
РЕШЕНИЕ:
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Глава VІІ от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, за
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отдаване под наем на обособен обект с обща полезна площ 24.11 кв.м., състоящ се от
помещение № 1 с полезна площ 18.37 кв.м., при граници: север – помещение № 2; изток –
чакалня; юг – външен зид; запад – кабинет; отдолу – сутерен; отгоре – покрив, и складово
помещение № 2 с полезна площ 5.74 кв.м., при граници: север – кабинет; изток – чакалня;
юг помещение № 1; отдолу – сутерен; отгоре – покрив, находящи се в имот – публична
общинска собственост – ЗДРАВНА СЛУЖБА в с. Рудник, Община Бургас,
представляваща масивна едноетажна сграда със сутерен, построена в УПИ ХХІІІ, кв.24 по
плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, с обща полезна площ 24.11 кв.м., за
откриване на аптека, при начална тръжна цена на месечен наем в размер на 120 (сто и
двадесет) лева, без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на части от имоти – публична
общинска собственост, намиращи се в кметството на кв. „Горно Езерово” и
в сградата на ТД „Възраждане”, ж.к. „Меден Рудник”, гр.Бургас, на
общопрактикуващи лекари
РЕШЕНИЕ:
1. Да се отдадат под наем части от имоти – публична общинска собственост,
представляващи: здравна служба, находяща се на 1-ви етаж в сградата на
кметството на кв. „Горно Езерово”, гр.Бургас, ул. „Дружба” № 46, актувана с Акт
№ 967/1998 г. и здравна служба в сградата на ТД „Възраждане”, ж.к. „Меден
Рудник”, гр.Бургас, актувана с Акт № 900/1998 г. за осъществяване дейността на
общопрактикуващи лекари, за срок до 3 (три) години, при заплащане на месечна
наемна цена, определена с решение от 20.12.2007 г. на Общински съвет – Бургас.
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи договори за наем с
общопрактикуващи лекари, които са записали най-голям брой здравноосигурени
пациенти и имат сключен договор с РЗОК.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на язовири – публична общинска
собственост, за срок от 5 години, чрез провеждане на търг по реда на
НРПУРОИВ
РЕШЕНИЕ:
Да се отдадат под наем за срок от 5 години, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общински имоти и вещи, язовири – публична общинска собственост,
находящи се в землища на територията на Община Бургас, както следва:
- Имот № 000112 с площ 158,946 дка по КВС на землище с. Маринка, Община
Бургас, актуван с Акт № 4763 от 27.09.2007 год. за публична общинска собственост,
при граници: имот № 000113 - полски път, землищна граница, имот № 014207 - изост.
нива, имот № 014206 - изост. нива, имот № 014205 - изост. нива, имот № 0000115 полски път, имот № 014179 - полски път, имот № 000116 - дере, имот № 014090 полски път, имот № 000110 - дере, имот № 014209 - пасище мера, имот № 000110дере., с начална тръжна цена на месечния наем - 495 лева, без ДДС;
- Имот № 000368 с площ 71.749 дка. по КВС на землище гр.Българово, Община
Бургас, актуван с Акт № 4738 от 10.09.2007 год. за публична общинска собственост,
при граници: имот № 000618 - полски път, имот № 000363 - автомагистрала, имот №
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000372 - полски път, имот № 019034 - нива, имот № 019033 - нива, имот № 019032нива, имот № 000618 - полски път, имот № 000369 - дере, с начална тръжна цена на
месечният наем- 312 лв., без ДДС;
- Имот № 014011 с площ 24.672 дка. по КВС на землище с. Миролюбово,
Община Бургас, актуван с Акт № 4813 от 27.09.2007 год. за публична общинска
собственост, при граници: имот № 0015043 - пасище, мера, имот № 014010 - дере, имот
№ 014012 - насип, с начална тръжна цена на месечният наем 83 лв, без ДДС;
- Имот № 009011 с площ 13.417 дка. по КВС на землище с. Миролюбово,
Община Бургас, актуван с Акт № 4812 от 27.09.2007год за публична общинска
собственост , при граници: имот № 001008- дере, имот№ 009009- пасище, мера, имот №
001007 - дере, имот № 009012- насип, с начална тръжна цена на месечният наем 45 лв.,
без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица, чрез изкупуване общинската част в УПИ ХVІ-5804,
квартал 28 по плана на ж.к. „Възраждане”, гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
Да се продадат на Валентина Борисова Стоянова с ЕГН
и постоянен
адрес: гр. София, ж.к. „Разсадника”, бл.87, вх.6, ет.2, ап.1 и Цветан Борисов Христов с
ЕГН
и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл.110, вх.3, ет.5,
ап.13, собствените на Община Бургас 100/300 (сто от триста) кв.м. идеални части от УПИ
ХVІ-5804 (шестнадесет римско за имот планоснимачен номер пет хиляди осемстотин и
четири), целият с площ 300 (триста) кв.м., в кв.28 (двадесет и осем) по плана на ж.к.
„Възраждане”, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ ХVІІ-5805; изток –
УПИ ХІV-5806; юг – УПИ ХV-5803, 5807; запад – ул. „Дебелт”, за сумата 104 635 (сто и
четири хиляди шестстотин тридесет и пет) лева, без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в УПИ ХІІ-471, квартал 39 по плана на с. Рудник – с.
Черно море
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Мара Ангелова Димова – Койнова с ЕГН
и постоянен
адрес: гр.Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.71, вх.7, ет.2, ап.4 и Росица Ангелова Касърова с
ЕГН
и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.19, вх.4, ет.5, ап.13,
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Рудник, Община Бургас,
представляващ 42/952 (четиридесет и две върху деветстотин петдесет и две) кв.м. идеални
части от УПИ ХІІ-471 (дванадесет римско за имот с планоснимачен номер четиристотин
седемдесет и едно), целият с площ 952 (деветстотин петдесет и два) кв.м., в кв.39
(тридесет и девет) по плана на с.Рудник – с.Черно море, Община Бургас, при граници на
целия имот: север – УПИ Х-469, изток – УПИ ХІ-470, юг – улица, запад – УПИ ХІІІ и
УПИ ХІV, за сумата 1 150 (хиляда сто и петдесет) лева, без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
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31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България
Електроснабдяване” АД – гр. Пловдив, за изграждане на трафопост в имот
– частна общинска собственост
РЕШЕНИЕ:
Да се учреди в полза на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРО-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД – гр.
Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Христо Г.Данов” № 37,
ЕИК по БУЛСТАТ 115552190, регистрирано по ф.д. № 2436/2000 г. по описа на
Пловдивския окръжен съд, право на строеж за изграждане на трафопост със застроена
площ от 24 кв.м., по одобрен инвестиционен проект в УПИ ІV, кв.27 по плана на ж.к.
„Изгрев”, гр. Бургас, целият с площ 1243.48 кв.м., при граници: североизток – улица
между о.т.974-в и о.т.974-г; югоизток – улица между о.т.974-г – о.т.954-д и от о.т.954-б до
о.т.954-а; югозапад – улица между о.т.954-г – о.т.954-а и от о.т.954-а до о.т.954;
северозапад – УПИ І в кв.27, актуван с Акт № 4984/24.04.2008 г., за частна общинска
собственост, с пазарна цена на правото на строеж в размер на 16 800 (шестнадесет хиляди
и осемстотин) лева, без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
32. 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
РЕШЕНИЕ:
Да се учреди в полза на „EVN 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,
представлява 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 ХІ в кв.1 по плана на ж.к. „Лазур”, гр.Бургас, целият с площ 337.80 кв.м.
при граници: север – ж.п. линия Бургас – Поморие; изток – УПИ Х-659 и УПИ VІ-169;
юг – улица; запад – УПИ ХІІ-665, за изграждане на трафопост със застроена площ от
11.04 кв.м., по одобрени инвестиционни проекти, с пазарна цена на правото на строеж в
размер на 7 950 (седем хиляди деветстотин и петдесет) лева;
- УПИ ІХ в кв.47 по плана на ж.к. „Лазур”, гр.Бургас, целият с площ 334.80 кв.м.
при граници: изток – бул. „Д.Димов”; север – УПИ VІ; югозапад – УПИ VІІІ, за
изграждане на трафопост със застроена площ от 58.24 кв.м., по одобрени инвестиционни
проекти, с пазарна цена на правото на строеж в размер на 55 350 (педесет и пет хиляди
триста и петдесет) лева;
- УПИ V в кв.35 по плана на ж.к. „Лазур”, гр.Бургас, целият с площ 56 кв.м. при
граници: север – УПИ І в кв.35; изток – улица; юг – пешеходна пътека и УПИ ІV в кв.35;
запад – УПИ І в кв.35, за изграждане на трафопост със застроена площ от 51.80 кв.м., по
одобрени инвестиционни проекти, с пазарна цена на правото на строеж в размер на 41
958 (четиридесет и една хиляди деветстотин петдесет и осем) лева;
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
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33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на ½ ид.част от УПИ І-18, 19 в кв.7 по плана на
кв. „Крайморие”, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Станка Малчева Илиева с ЕГН
и Николай Стоянов
Илиев с ЕГН
и двамата с постоянен адрес: с. Росен, Община Созопол, Област
Бургас, ул. „Добри Чинтулов” № 5, общинската част от недвижим имот, представляващ
356.50/713 кв.м. ид.ч., според правото им на собственост от урегулиран поземлен имот І18,19 (едно римско, тире осемнадесет, деветнадесет арабско) в кв.7 по плана на кв.
„Крайморие”, гр. Бургас, целият с площ 713 кв.м., при граници: североизток – ул.
„Гларус”, югоизток – УПИ ІІ-17, югозапад – УПИ VІІ-12 и северозапад – улица „Бриз”, за
сумата 48 500 (четиридесет и осем хиляди и петстотин) лева, без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ VІ, кв.3 по плана на ж.к. „Зорница”, гр.Бургас
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на „Специализирана хирургическа болница за активно лечение” ООД
– гр. Бургас, регистрирано по ф.д. № 2758/1998 г. на Бургаския окръжен съд, със седалище
и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, района на ОДЗ № 2, с ЕИК по
БУЛСТАТ 102211965, представлявано от управителя Георги Алексиев Маджуров,
урегулиран поземлен имот VІ, кв.3 по плана на ж.к. „Зорница”, гр.Бургас, целият с площ
478 кв.м., при граници: североизток – УПИ І в кв.3, югоизток – УПИ І в кв.3, югозапад –
УПИ І в кв.3, северозапад – улици откъм блокове 11, 13, 15 и 17, за сумата 219 555 (двеста
и деветнадесет хиляди петстотин петдесет и пет) лева, без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на УПИ ІV-140 в кв.11 по плана на кв. Лозово,
гр. Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на
ЗОС, ДВ бр.54/2008 г.
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Александър Стефанов Бочуков с ЕГН
и постоянен
адрес: гр.Бургас, кв. Лозово, ул. „Ястребино” № 45, УПИ ІV-140 в кв.11 по плана на кв.
Лозово, гр. Бургас, целият с площ 527 кв.м., при граници: север – улица, изток – улица, юг
– УПИ V-141, запад УПИ ІІІ-139, за сумата 10 294 (десет хиляди двеста деветдесет и
четири) лева, без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІІ, кв.25 по плана на ж.к. „Братя
Миладинови”, гр. Бургас
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РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на „ХИРОН – 2001” ЕООД, регистрирано по фирмено дело
1564/2001 г. по описа на Бургаски окръжен съд, вписано в регистъра на търговските
дружества с парт.№ 781, том 13, рег.1, стр.360 с БУЛСТАТ
със седалище и
адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. „Бр.Миладинови”, бл.117, вх.9, ет.4, представлявано
от Маргарита Желязкова Петрова с ЕГН
урегулиран поземлен имот VІІ в
кв.25 по плана на ж.к. „Братя Миладинови”, гр. Бургас, целият с площ 334 кв.м., при
граници: изток – ул. „Родопи”, запад – УПИ VІ в кв.25, север – ул. „Ст.Кираджиев”, юг –
УПИ VІ в кв.25, за сумата 238 000 (двеста тридесет и осем хиляди) лева, без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост,
представляваща УПИ VІІ-4 в кв.2 по плана на с.Миролюбово, Община
Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на
ЗОС (ДВ бр.54/2008 г.)
РЕШЕНИЕ:
и Димитринка
Да се продаде на Желязко Николов Попов с ЕГН
Георгиева Попова с ЕГН
и двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Лазур”, бл.77, вх.10, ет.1, УПИ VІІ-4 (седем римско тире четири) в кв.2 (две) по плана на
с. Миролюбово, Община Бургас, целият с площ 570 кв.м., при граници: север – УПИ VІ-6,
изток – улица, юг – УПИ VІІІ-5, запад – УПИ ІХ-3, за сумата 1 094 (хиляда деветдесет и
четири) лева, без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, намиращ се в с.Банево, Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Кирил Василев Караджов с ЕГН
и постоянен адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.22, вх.А, ет.3 и Кирил Атанасов Кръстев с ЕГН
и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.21, вх.7, ет.8, недвижими
имоти, както следва:
 151.60/613 кв.м. идеални части от УПИ ХІ-1277 в кв.14 по плана на с. Банево,
Община Бургас, целият с площ 613 кв.м., при граници: север – улица, изток –
дере, юг – УПИ Х-1276, запад – УПИ ІХ-1275, за сумата 7 128 (седем хиляди
сто двадесет и осем) лева, без ДДС;
 147.40/596 кв.м. идеални части от УПИ Х-1276 в кв.14 по плана на с. Банево,
Община Бургас, целият с площ 596 кв.м., при граници: север – УПИ ХІ-1277,
изток – дере, юг – улица, запад – УПИ ІХ-1275, за сумата 6 740 (шест хиляди
седемстотин и четиридесет) лева, без ДДС;
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост,
представляваща УПИ ІІІ-1093 в кв.81 по плана на с.Банево, Община
Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на
ЗОС (ДВ бр.54/2008 г.)

26

РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Венета Тодорова Димитрова с ЕГН
и Николай
Андонов Димитров с ЕГН
и двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, ул.
„Странджа” № 15, ет.7, УПИ ІІІ-1093 (три римско тире хиляда и деветстотин и три) в кв.81
(осемдесет и едно) по плана на с. Банево, Община Бургас, целият с площ 541 кв.м., при
граници: север – ул. „Минерална”, изток – УПИ ІV-1092, юг – УПИ ХІХ-1096, запад –
УПИ ІІ-1094, за сумата 3 106 (три хиляди сто и шест) лева, без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на части от урегулирани поземлени имоти –
частна общинска собственост в кв. „Работнически жилища”, ж.к. „Братя
Миладинови” – гр.Бургас, на физически лица, притежаващи жилища с
право на строеж върху общинска земя
РЕШЕНИЕ:
І. Да се извърши продажба на Атанас Колев Атанасов, с ЕГН
постоянен адрес: гр. Бургас, кв. “Работнически жилища”, бл.15, вх.1, ет.2, ап. десен на
118,25/825 кв. м. ид. ч. от УПИ І-45, в кв.3а, по плана на ж.к. “Братя Младинови”, гр.
Бургас, целия с площ от 825 кв.м, при граници: североизток – УПИ ІІ-52, югоизток –
УПИ VІІ-46, югозапад – улица, северозапад – улица, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 3301/04.06.2002 г. по нормативно установена цена – данъчната оценка
на земята увеличена с 20%, в размер на 6 413,88 /шест хиляди четиристотин и
тринадесет цяло и осемдесет и осем/ лева, без ДДС (на основание §42 от ПЗР към
ЗИД на ЗОС, в редакцията на ДВ, бр.54/2008 г.).
ІІ. Да се извърши продажба на Господинка Атанасова Гюзелева с ЕГН
с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.68, вх.3, ет.3 и Никола
Атанасов Георгиев ЕГН
с постоянен адрес: гр. Бургас, кв. “Работнически
жилища”, бл.15, вх.1, ет.1, ап. десен, на 28,29/825 кв.м ид.ч. от УПИ І-45, в кв.3а, по
плана на ж.к. “Братя Младинови”, гр. Бургас, целия с площ от 825 кв.м, при граници:
североизток – УПИ ІІ-52, югоизток – УПИ VІІ-46, югозапад – улица, северозапад –
улица, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3301/04.06.2002 г. по
нормативно установена цена – данъчната оценка на земята увеличена с 20%, в размер
на 1 534,44 /хиляда петстотин тридесет и четири цяло и четиридесет и четири/ лева, без
ДДС (на основание §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, в редакцията на ДВ, бр.54/2008 г.).
ІІІ. Да се извърши продажба на Тодор Дойчев Гюзелев с ЕГН
с
постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл. 68, вх. 3, ет. 3 на 56,58/825 кв. м
ид.ч. от УПИ І-45, в кв. 3а, по плана на ж.к. “Братя Младинови”, гр. Бургас, целият с
площ от 825 кв.м, при граници: североизток – УПИ ІІ-52, югоизток УПИ – VІІ-46,
югозапад – улица, северозапад – улица, актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 3301/04.06.2002 г. по пазарна цена, в размер на 35 080 /тридесет и пет хиляди и
осемдесет/ лева, без ДДС (чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост;.
ІV. Да се извърши продажба на Кета Георгиева Панова ЕГН
с
постоянен адрес: гр. Бургас, кв. “Работнически жилища”, бл. 15, вх. 1, ет. 3, ап. десен,
на 12,44/825 кв. м. ид. ч. от УПИ І-45, в кв. 3а, по плана на ж.к. “Братя Младинови”, гр.
Бургас, целия с площ от 825 кв.м, при граници: североизток – УПИ ІІ-52, югоизток –
УПИ VІІ-46, югозапад – улица, северозапад – улица, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 3301/04.06.2002 г. по пазарна цена, в размер на 7 713 (седем хиляди
седемстотин и тринадесет) лева, без ДДС (чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост);
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V. Да се извърши продажба на Росица Петрова Ватева ЕГН
с
постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл. 27а, ет. 6, на 99,96/897 кв. м. ид. ч. от
УПИ VІІ-46, в кв.3а, по плана на ж.к. “Братя Младинови”, гр. Бургас, целият с площ от
897 кв.м, при граници: североизток – УПИ ІІ-52, югоизток – УПИ VІ-47, югозапад –
улица, северозапад – УПИ І-45, актуван с Акт за частна общинска собственост №
3304/04.06.2002 г. по пазарни цени, в размер на 68 473 (шестдесет и осем хиляди
четиристотин и седемдесет и три) лева, без ДДС (чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост).
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска
собственост, находящи се в с.Ветрен и в.з. „Минерални бани”, Община
Бургас
РЕШЕНИЕ:
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.4 с площ от 588 кв.м по плана на с.Ветрен, Община Бургас, при
граници: североизток – край на регулацията, югоизток – УПИ ІІ, югозапад – улица,
северозапад – край на регулацията, отреден за жилищно строителство с начална тръжна
цена 66 702 /шестдесет и шест хиляди седемстотин и два/ лева, без ДДС, актуван с акт
№ 5111/27.05.2008 год. за частна общинска собственост.
2. УПИ ІІ в кв.4 с площ 798 кв.м по плана на с.Ветрен, Община Бургас, при
граници: североизток – край на регулацията, югоизток – УПИ ІІІ-459, югозапад –
улица, северозапад – край на регулацията, отреден за жилищно строителство с начална
тръжна цена 90 524 /деветдесет хиляди петстотин двадесет и четири/ лева, без ДДС,
актуван с акт № 5112/27.05.2008 год. за частна общинска собственост.
3. УПИ VІІ-66 в кв.3 с площ 864 кв.м по плана на с.Ветрен, Община Бургас, при
граници: север – УПИ VІІІ-460, североизток – УПИ Х-460, югоизток – улица, югозапад
– улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 98 010 /деветдесет и
осем хиляи и десет/ лева, без ДДС, актуван с акт № 4326/29.08.2006 год. за частна
общинска собственост.
4. УПИ І в кв.17 с площ 620,80 кв.м по плана на в.з.”Минерални бани”, Община
Бургас при граници: изток – УПИ ІІ, запад – улица, север – улица, юг – УПИ ХІІ,
отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 47 200 /четиридесет и седем
хиляди и двеста/ лева, без ДДС, актуван с акт № 3445/02.10.2002 год.
5. УПИ ІІ в кв.17 с площ 625,50 кв.м по плана на в.з.”Минерални бани”, Община
Бургас, при граници: север – улица, изток – УПИ ІІІ, юг – УПИ ХІ, запад – УПИ І,
отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 47 550 /четиридесет и седем
хиляди петстотин и петдесет/ лева, без ДДС, актуван с акт № 5101/21.05.2008 год. за
частна общинска собственост.
6. УПИ ХІ в кв.17 с площ 606,20 кв.м по плана на в.з.”Минерални бани”, Община
Бургас, при граници: изток – УПИ Х, запад – УПИ ХІІ, север – УПИ ІІ, юг – улица,
отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 47 300 /четиридесет и седем
хиляди и триста/ лева, без ДДС, актуван с акт № 3446/02.10.2002 год. за частна
общинска собственост.
7. УПИ І в кв.18 с площ 645 кв.м по плана на в.з.”Минерални бани”, Община
Бургас, при граници: изток – улица, запад – край на регулацията, север – улица, юг –
УПИ ІІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 47 750 /четиридесет
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и седем хиляди седемстотин и петдесет/ лева, без ДДС, актуван с акт № 3448/02.10.202
год. за частна общинска собственост.
8. УПИ ІІ в кв.18 с площ 673 кв.м по плана на в.з.”Минерални бани”, Община
Бургас, при граници: изток – улица, запад – край на регулацията, север – УПИ І, юг –
УПИ ІІІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 49 800 /четиридесет
и девет хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС, актуван с акт № 3449/02.10.2002 г. за
частна общинска собственост.
9. УПИ ІІІ в кв.18 с площ 623 кв.м по плана на в.з. ”Минерални бани”, Община
Бургас, при граници: изток – улица, запад – край на регулацията, север – УПИ ІІ, юг –
УПИ ІV, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 46 100 /четиридесет
и шест хиляди и сто/ лева, без ДДС, актуван с акт № 3450/02.10.2002 год. За частна
общинска собственост.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на 59.37/1200.85 кв.м. ид.части общинска
собственост от УПИ ХІV-932, 2408, целият с площ от 1200.85 кв.м. в кв.136
по плана на ЦГЧ – Бургас, на физическо лице, по реда на § 42 от ПЗР към
ЗИД на ЗОС (ДВ бр.54/2008 г.)
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Георги Христов Млячков с ЕГН
и постоянен адрес:
гр. Сунгурларе, ул. „Индустриална”, област Бургаска, част от недвижим имот, актуван с
акт за частна общинска собственост № 3574/27.01.03 г., представляваща 59.37/1200.85
кв.м. идеални части от УПИ ХІV-932, 2408 в кв.136 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, целият с
площ от 1200.85 кв.м., при граници: североизток – УПИ ХІІІ-936, северозапад – УПИ ІІІ934, УПИ ІV-935, югоизток – ул. „Пиротска”, югозапад – УПИ ХVІ-930, УПИ ХV-931,
за сумата 3 542.28 (три хиляди петстотин четиридесет и две цяло и двадесет и осем) лева
без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез
публични търгове с тайно наддаване
РЕШЕНИЕ:
Да се извърши продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост,
чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, както следва:
1. Гараж № 1, на партерния етаж в сграда, находяща се в УПИ VIII, в кв. 10, по
плана на ж.к. ”Братя Миладинови”, гр. Бургас, застроен на 18.34 кв.м., 3.19 кв.м.
идеални части от общите части на сградата, ведно с 2.527 % идеални части от правото
на строеж върху общинска земя, при граници: север – външен зид, изток – гараж №2,
магазини №№ 1 и 2, запад – стълбищна клетка, отгоре – апартамент №1, отдолу –
складови помещения №№ 5 и 6 и коридор, с начална тръжна цена 17 100 лева, без
ДДС, актуван с акт за частна общинска собственост № 4875/14.12.2007 година.
2. Гараж № 3 в партерния етаж на сграда, находяща се в УПИ I, кв. 15, по плана
на ж.к.”Лазур”, гр. Бургас, с площ от 34.61 кв.м. и припадащите се 5.61 кв.м. идеални
части от общите части на сградата, ведно с 2.03 % идеални части от правото на строеж
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върху общинска земя, при граници: североизток – гараж №2, югоизток – външен зид,
югозапад – външен зид, северозапад – рампа, отгоре – първи етаж, отдолу – складове за
жилищата, с начална тръжна цена 32 100 лева, без ДДС, актуван с акт за частна
общинска собственост № 4881/15.12.2007 година.
3. Магазин на втори етаж в сграда, находяща се в УПИ XVIII, кв. 5 по плана на
ПЗ”Победа”, гр. Бургас, застроен на 77.24 кв.м. и припадащите се 3.45 кв.м. идеални
части от общите части на сградата, ведно с 13.003 % идеални части от правото на
строеж върху общинска земя, при граници: изток – външен зид, запад – външен зид,
север – външен зид, юг – магазин №2 и стълбище, с начална тръжна цена 119 200 лева,
без ДДС, актуван с акт за частна общинска собственост № 4827/10.10.2007 година.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на 250/1000 кв.м. ид.ч. общинска собственост от
УПИ ІІІ-111 в кв.8 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас на физическо
лице по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, ДВ бр.54/2008 г.
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Руси Петров Стефанов с ЕГН
и постоянен адрес:
гр.Бургас, кв. „Крайморие”, ул. „Тракиец” № 7 идеална част от недвижим имот – частна
общинска собственост, съгласно Акт № 4321/22.08.2006 г., представляваща 250/1000 кв.м.
ид.части от УПИ ІІІ-111 в кв.8 по плана на кв. „Крайморие”, гр.Бургас, целият с площ от
1000 кв.м., при граници: североизток – ул. „Тракиец”, северозапад – УПИ ІІ-112, югоизток
– УПИ ІV-110, югозапад – УПИ ІХ-116, за сумата 7 020 (седем хиляди и двадесет) лева,
без ДДС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Актуализация на Бюджет – 2008 година по функции и
дейности – общинска отговорност
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява актуализация по функции и дейности – общинска отговорност,
съгласно Приложение № 1 в размер на 590 350 лв., както следва:
 За функция „Образование”
- 217 190 лв.
- 254 800 лв.
 За функция „Култура”
 За функция „Здравеопазване”
- 31 160 лв.
 За функция „Социални дейности” - 77 000 лв.
 За функция „Изпълнителни и
законодателни органи”
- 10 200 лв.
2. Намалява средствата по § 97-00 – резерв, т. „Съфинансиране и международни
програми и проекти” със сумата 590 350 лв.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избиране на управител на „Специализирана болница за
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар”
ЕООД – гр.Бургас
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РЕШЕНИЕ:
І. ИЗБИРА д-р ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ТРОШАНОВА, от гр. Бургас, ул.
„Любен Каравелов” № 66, за управител на „Специализирана болница за активно лечение
по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД – гр. Бургас,
регистрирано по ф.д. № 2504/2000 г. на Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Генерал Гурко” № 64, за срок от 3 (три) години.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение, в размер 300 на сто от отчетената средна месечна брутна работна
заплата в дружеството.
ІІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания управител
договор за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение по
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД – гр. Бургас
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
47. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избиране на управител на „Областен диспансер за
психични заболявания със стационар „Проф. Иван Темков” ЕООД –
Бургас
РЕШЕНИЕ:
І. ИЗБИРА д-р ЛОРИС БЕРДЖ САЙЯН, от гр. Бургас, ул. „Славянска” № 56, за
управител на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар „Проф. Иван
Темков” – Бургас” ЕООД – гр. Бургас, регистрирано по ф.д. № 2364/2000 г. на Бургаския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, парк „Езеро”, за срок от 3
(три) години.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение, в размер 300 на сто от отчетената средна месечна брутна работна
заплата в дружеството.
ІІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания управител
договор за възлагане управлението на „Областен диспансер за психични заболявания със
стационар „Проф. Иван Темков” – Бургас” ЕООД – гр. Бургас.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
48. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избиране на управител на „Междуобластен диспансер за
онкологични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД
РЕШЕНИЕ:
І. ИЗБИРА д-р РАДОСТИН ЗАХАРИЕВ ДИЧЕВ, от гр. Бургас, ж.к. „Зорница”,
бл.47, вх.7, ет.1, ап.31, за управител на „Междуобластен диспансер за онкологични
заболявания със стационар – Бургас” ЕООД – гр. Бургас, регистрирано по ф.д. №
2365/2000 г. на Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ул. „Демокрация” № 86, за срок от 3 (три) години.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение, в размер 300 на сто от отчетената средна месечна брутна работна
заплата в дружеството.
ІІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания управител
договор за възлагане управлението на „Междуобластен диспансер за онкологични
заболявания със стационар – Бургас” ЕООД – гр. Бургас.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
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49. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избиране на управител на „Областен диспансер за кожновенерически заболявания със стационар – Бургас” ЕООД
РЕШЕНИЕ:
І. ИЗБИРА д-р НЕВЯНА ПЕЙЧЕВА ЙОТОВА, от гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови”, бл.4, вх.2, ет.1, ап.18, за управител на „Областен диспансер за кожновенерически заболявания със стационар – Бургас” ЕООД – гр. Бургас, регистрирано по
ф.д. № 2383/2000 г. на Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ул. „Оборище” № 89, за срок от 3 (три) години.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение, в размер 300 на сто от отчетената средна месечна брутна работна
заплата в дружеството.
ІІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания управител
договор за възлагане управлението на „Областен диспансер за кожно-венерически
заболявания със стационар – Бургас” ЕООД – гр. Бургас
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
50. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Весела Христова Петкова – управител на
„Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД, относно: Предоставяне за
безвъзмездно ползване на недвижим имот, включен в капитала на „МЦ ІІІ
– Бургас” ЕООД, на сдружение „Равновесие” за участие в съвместен
социален проект с Община Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Дава съгласие на Управителя на „Медицински център ІІІ” ЕООД – Бургас да
предостави за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на сдружение
„Равновесие” за изграждане и функциониране на „Защитено жилище за млади хора с
увреждания”, напускащи институции на територията на Община Бургас.
2. Възлага на Управителя да внесе в Общинския съвет за одобрение проекта на
Договора за ползване на недвижимия имот със сдружение „Равновесие.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
51. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”
на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещение за офис на
Местната комисия за борба с трафика на хора
РЕШЕНИЕ:
ПРЕДОСТАВЯ на Местната комисия за борба с трафика на хора – гр.Бургас за
безвъзмездно управление за срок от 5 (пет) години – недвижим имот, находящ се на ет.2 в
Младежки културен център на ул. „Гладстон” № 47, представляващ обособен обект –
помещение от 36 (тридесет и шест) кв.м., при граници: север – външен зид, юг –
помещение общинска собственост, запад – външен зид, изток – коридор.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
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52. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”
на Община Бургас, относно: Определяне на наемна цена по договор за наем
между „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със
стационар – Бургас” ЕООД и „Областен диспансер за кожно-венерически
заболявания със стационар – Бургас” ЕООД
РЕШЕНИЕ:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се сключи нов договор за наем между „Междуобластен
диспансер за онкологични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД и „Областен
диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Бургас” ЕООД за срок от 3
(три) години, считано от 01.11.2008 г. при наемна цена – 2 лева на кв.м.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
53. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”
на Община Бургас, относно: Закупуване на замразяващ микротом за
нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със
стационар – Бургас” ЕООД
РЕШЕНИЕ:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за закупуване на замразяващ микротом за нуждите на
„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД –
гр. Бургас.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
54. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”
на Община Бургас, относно: Допълнение към списъка на медицинските
специалисти, имащи право на транспортни разходи, съгласно решение на
Общински съвет – Бургас
РЕШЕНИЕ:
Считано от 01.10.2008 година да се изплащат транспортни разходи на Живка
Дамянова Демирева до с.Рудник и с.Черно море.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
55. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет,
финанси и стопански дейности” на Община Бургас, относно: Вземане на
решение за теглене на кредит за оборотни средства от търговско дружество
„Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
ДАВА СЪГЛАСИЕ търговско дружество „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр.
Бургас, да тегли кредит за оборотни средства в размер до 700 000 (седемстотин хиляди)
лева, като за неговото обезпечаване се ползва имот по нотариален акт № 8307/29.12.2002
година на Хлебозавода, находящ се в Северна промишлена зона на град Бургас.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===

33

56. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община
Бургас, относно: Разрешение за съществуването на 2 (две) маломерни
паралелки за учебната 2008/2009 година в Професионална гимназия по
транспорт – гр.Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Одобрява съществуването на 2 паралелки с по 17 ученика в Х клас по
специалностите
„Експлоатация
на
автомобилния
транспорт”
и
„Електрообзавеждане на транспортна техника” в Професионална гимназия по
транспорт – Бургас за учебната 2008/2009 година.
2. Средствата в размер на 2 864 лева за обезпечаване на учебния процес в
Професионална гимназия по транспорт – Бургас, да бъдат осигурени при
актуализация на бюджета на Община Бургас – функция „Образование”, за 2008
година.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
57. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община
Бургас, относно: Разкриване на извънбюджетна сметка на СОУ „Св.Св.
Кирил и Методий” – гр.Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Дава съгласие за откриване на валутна извънбюджетна сметка в лева на СОУ
„Св.Св. Кирил и Методий” – Бургас за финансиране на проект.
2. Одобрява план-сметка (бюджет на проекта) за разходване на средства за
изпълнение на проект „Училището – територия на реализираните възможности”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на МОН за договор
№ BG 051РО001/07/4.2-01/ 666 от 19.06.2008 година на стойност 28 453 лева.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
58. ДОКЛАДНА
ЗАПИСКА
от
Ивелина
Василева
–
зам.-кмет
„Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Даване на
съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложения за
финансиране по Проект „Красива България” на Министерството на труда
и социалната политика
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по програма „Красива България”,
Мярка 01, „Подобряване на градска среда” с проектопредложения с работни
наименования:
- „Подобряване на естетическия вид и функционалност на административната
сграда на Община Бургас – ул. „Александровска” № 26”;
- „Основен ремонт на покрив, фасада и стълбище на Етнографски комплекс,
ул. „Славянска” № 69 при Регионален бургаски музей – Община Бургас”;
2. Дава съгласие Община Бургас да съфинансира проектите със сумите, съответно:
175 000 лева за първи проект и 75 000 лева за втори проект.
3. За осигуряване на необходимото съфинансиране ще бъдат използвани средства
от резервния фонд за съфинансиране на проекти от бюджета на Община Бургас.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===

34

59. ДОКЛАДНА
ЗАПИСКА
от
Ивелина
Василева
–
зам.-кмет
„Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Даване на
съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложения за проекти в
сектор околна среда по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна
среда”
РЕШЕНИЕ:
ОДОБРЯВА участието на Община Бургас по приоритетна ос 1 на Оперативна
програма „Околна среда” – Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни
и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000
екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали, с проектопредложения, подробно
описани в Приложение 1 към настоящото решение.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
60. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов – общински съветник и
председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация,
относно: Предложение за отмяна на решение (Протокол № 11 от 24.07.2008
г.) на Общински съвет Бургас и приемане на минимална конкурсна цена за
продажба на общински обект: Магазин „Хаша” (партер и сутерен), ул.
„Христо Ботев” № 61 – 67, гр.Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Отменя Решение (Протокол № 11/24.07.2008 год.) на Общински съвет – Бургас,
в частта му: „При положение, че няма кандидати за конкурса при тази цена
(1 600 000 лв.), магазин „ХАША” (партер и сутерен), ул. „Христо Ботев” № 6167 в гр.Бургас да бъде изваден от списъка за приватизация на Общинската
агенция за приватизация”.
2. Приема минимална конкурсна цена за продажба на общински имот: Магазин
„ХАША” (партер и сутерен), ул. „Христо Ботев” № 61-67, гр.Бургас в размер на
990 000 (деветстотин и деветдесет хиляди) лева и депозит за участие в размер на
99 000 (деветдесет и девет хиляди) лева.
3. 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.
4. Депозитът за участие в размер на 99 000 (деветдесет и девет 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.
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5. 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.
6. 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.
7. 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.
Цената да се обяви на самия магазин на подходящо място (напр. винилово
платно).
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
61. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”
на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Василка Димова Димова
РЕШЕНИЕ:
Да се изплати от общински бюджет на Василка Димова Димова, ЕГН
адрес: гр. Бургас, ул. „Индустриална” № 88, еднократна сума от 900 (деветстотин) лева.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
62. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”
на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Галина Ангелова Парушева
РЕШЕНИЕ:
Да се изплати от общински бюджет на Галина Ангелова Парушева, ЕГН
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.22, вх.2, ет.7, ап.21, еднократна сума от
2 300 (две хиляди и триста) лева.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
63. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”
на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Кина Ангелова Стоименова
РЕШЕНИЕ:
Да се изплати от общински бюджет на Кина Ангелова Стоименова, ЕГН
живуща в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл.13, вх.7, ет.5, ап.21,
еднократна сума от 500 (петстотин) лева.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
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64. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”
на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Филипка Минчева Желязкова
РЕШЕНИЕ:
Да се изплати от общински бюджет на Филипка Минчева Желязкова, ЕГН
гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.20, вх.3, ап.17, еднократна сума от 3 000 (три
хиляди) лева.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
65. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”
на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Янка Маринова Николова
РЕШЕНИЕ:
Да се изплати от общински бюджет на Янка Маринова Николова, ЕГН
живуща в гр. Бургас, кв. Долно Езерото, ул. „Дряново” № 24, еднократна
сума от 1 000 (хиляда) лева.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
66. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община
Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град
Бургас” Иван Мавров (посмъртно)
РЕШЕНИЕ:
УДОСТОЯВА със званието „Почетен гражданин на Бургас” – ИВАН СТОЯНОВ
МАВРОВ – посмъртно.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
67. МОЛБА за опрощаване на несъбираеми вземания
РЕШЕНИЕ:
Не дава съгласие за опрощаване задължението по молбата на Павлина Димитрова
Драганова.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
68. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Костадин Марков – зам.-кмет „УТАС” на
Община Бургас, относно: Включване на нови обекти, отпадане на обекти и
завишаване на годишна задача на обекти в разчета на капиталовата
програма – 2008 година
РЕШЕНИЕ:
І. Включва в Капиталовата програма следните нови обекти:
1. Обект „Проектиране на ТП за Детска млечна кухня и социален патронаж, ж.р.
„Меден Рудник” с обща стойност 85 000 лева и годишна задача – 3 000 лева.
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2. Обект „Проектиране на реконструкция на пешеходна зона „Александровска”,
подземен паркинг „Тройката”, подлез БСУ, ул. „Св.Св. Кирил и Методий”, ул.
„В.Априлов” в участъка до ДСК и ул. „Богориди”, фаза ТП с обща стойност 500 000 лева и
годишна задача 20 000 лева.
3. Обект „ПУП–ПРЗ за обособяване на индустриална зона гр.Българово с обща
стойност 40 000 лева и годишна задача 3 000 лева.
4. Обект „ПУП–ПРЗ „Индустриална зона „Бургас”, кв.41, 42, 43, 44, ПЗ „Север”, с
обща стойност 40 000 лева и годишна задача 5 000 лева.
5. Обект „Проектиране на спортен комплекс „Изгрев”, кв.19, УПИ ІІ с обща
стойност 40 000 лева и годишна задача 5 000 лева.
6. Обект „Проектиране и изграждане на цветен пазар к-с „Зорница”, кв.4, УПИ VІІ,
с обща стойност 150 000 лева и годишна задача 5 000 лева.
7. Изготвяне на проект и изграждане на вход към подземен паркинг на Операта от
ул. „Христо Ботев” с обща стойност 200 000 лева и годишна задача 3 000 лева.
8. Изготвяне на ТИП за „Благоустрояване и паркоустрояване” пространството
заключено между бул. „Иван Вазов”, ул. „Хан Крум” и ул. „Цар Петър” с обща стойност
20 000 лева и годишна задача 3 000 лева за проектиране.
9. Изготвяне на ТИП „Реконструция, благоустрояване и озеленяване”
пространството заключено между ул. „Цар Симеон” с обща стойност 25 000 лева и
годишна задача 4 000 лева за проектиране.
10. Частична актуализация технически и работен инвестиционен проект на Надлез
над товарна ж.п. гара Бургас – 20 000 лева.
11. Озеленяване на пространството заключено от Областен съвет, ул. „Цар Петър”,
ул. „Трапезица” и бул. „Иван Вазов” с годишна задача 20 000 лева.
12. Озеленяване на паркинг ул. „Стефан Стамболов” в участъка от ул. „Цар
Самуил” до ул. „В.Левски” с обща стойност 50 000 лева и годишна задача 20 000 лева.
13. Благоустрояване пространството пред театъра „Адриана Будевска” етап 2 СМР
с обща стойност 100 000 лева и годишна задача 20 000 лева.
14. Трасиране на поземлени имоти по ПНИ с обща стойност 15 000 лева и годишна
задача 5 000 лева.
15. Проектиране на обект „Реконструкция на ул. „Гурко”, ул. „Адам Мицкевич” –
крайуличен паркинг, озеленяване и велоалея” с обща стойност 20 000 лева и годишна
задача 3 000 лева.
ІІ. Занижава годишната задача на:
1. Обект „Паспортизация на общински сгради” с № 1005, & 5300, функция 01 с
обща стойност 30 000 лева. Да се намали общата стойност на 16 000 лева.
2. Обект „ОП на ЗРП кв. „Крайморие”, записан под № 334, & 5300, функция 01. Да
се намали общата и годишна задачи с 54 000 лева.
3. Обект „ОУП на гр.Бургас, № 868, & 5300, функция 01 с обща стойност 200 000
лева и годишна задача 150 000 лева. Да се намали годишната задача със 100 000 лева, като
същата остане 50 000 лева.
4. Обект № 106 „Надлез товарна ж.п. гара Бургас да се намали с20 000 лева предвид
на това, че предвидените средства за отчуждаване са повече от необходимите.
ІІІ. Завишава стойността на обект:
„Реконструкция, паркоустрояване, благоустрояване на детски площадки по
приложен списък”, № 926, & 5200, функция 06, с обща стойност 220 000 лева. Да се
завиши общата стойност със 130 000 лева, като обектът стане преходен за 2009 година и
се запази размера на годишната задача – 220 000 лева.
ІV. От Капиталова програма 2008 г. да отпаднат следните обекти:
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1. „Медицински център”, к-с „Меден Рудник”, № 944, § 5200, функция 04 с обща
стойност 90 000 лева.
2. Обект „Благоустрояване и паркоустрояване междублоково пространство бл. 64,
65, 24-26, к-с „Изгрев”, № 1002, & 5200, функция 06, с обща стойност 40 000 лева.
3. Обект „Отреждане на терен за гробищен парк и ПУП с. Маринка”, № 603, &
5300, функция 01 с обща стойност 50 000 лева.
4. Обект „Комуникационно-транспортно решение северно от ПЗ „Север”, № 605, &
5300, функция 01 с обща стойност 45 000 лева.
5. Обект „Геоложко проучване терена от Сарафово до нос „Лахана”, № 861, & 5300,
функция 01 с обща стойност 30 000 лева.
6. Обект „Отреждане на терен за гробищен парк и ПУП с. Твърдица”, № 863, &
5300, функция 01 с обща стойност 25 000 лева.
7. Обект ПУП–ПРЗ с разширение с. Твърдица, № 864, & 5300, функция 01 с обща
стойност 30 000 лева.
8. Обект „Комуникационно-транспортно решение на територията северно от к-с
„Изгрев”, № 866, & 5300, функция 01 с обща стойност 45 000 лева.
9. Обект „ПУП за площадка за гробищен парк с. Миролюбово, № 918, & 5300,
функция 01 с обща стойност 20 000 лева.
10. Обект „ПУП за отреждане на площадка за гробищен парк с. Димчево”, № 919,
& 5300, функция 01 с обща стойност 20 000 лева.
11. Обект „ПУП за отреждане на площадка за гробищен парк с. Братово”, № 920, &
5300, функция 01 с обща стойност 20 000 лева.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
69. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община
Бургас, относно: Съфинансиране на общински проект, насочен към
общински училища и детски градини, целящи постигане на комплексен и
устойчив резултат, свързан с общообразователната интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас да съфинансира проекта по изискване на
обявената конкурсна процедура 33.4–2008 с 20 % от гореспоменатия максимален размер
или в стойностно изражение 18 000 (осемнадесет хиляди) лева, необходими за участието й
в проекта.
2. За осигуряване на необходимото съфинансиране ще бъдат използвани средства
от резервния фонд за съфинансиране на проекти от бюджета на Община Бургас.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
70. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Промени в разчета на капиталовите разходи за 2008 година
РЕШЕНИЕ:
1. Завишава общата стойност на обект № 1053 „Реконструкция ул. „Тодор Грудов” от
кръстовище Бургас – Средец – Созопол до кръстовище зона „А”, ж.к. „Меден
Рудник” - § 5200, функция 08 на 2 160 000 лева с включен ДДС, намалява
годишната задача на обекта на 500 000 лева, като същият става преходен за 2009
година.
2. Завишава общата стойност на обект № 85 „Корекция дере кв. „Долно Езерово” - §
5200, функция 02 на 840 000 лева с включен ДДС, като същият става преходен за
2009 година.
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3. Включва нов обект в разчета на капиталовите разходи за 2008 година – обект
„Основен ремонт на подлеза на бул. „Стефан Стамболов”, с обща стойност 100 000
лева с ДДС, с годишна задача за 2008 година 20 000 лева, като същият става
преходен за 2009 година.
4. Включва нов обект в разчета на капиталовите разходи за 2008 година „Електронен
илюстрован туристически пътеводител” с годишна задача 6 500 лева.
5. Включва нов обект в разчета на капиталовите разходи „Доставка и монтаж на
климатик на хор „Родна песен”, с годишна задача 2 520 лева.
6. Завишава годишната задача на обект № 1009 „Обезщетение гробищен парк”,
гр.Бургас, § 5400, функция 07, с 200 000 лева.
7. Завишава годишната задача на обект № 981 „Домашен социален патронаж –
бойлер, хладилен шкаф, пекарна”, § 5200, функция 05, с 600 лева.
8. Намалява годишната задача на обект № 783 „Оборудване на доброволни
формирования”, § 5200, функция 02, с 20 000 лева.
9. Намалява годишната задача на обект № 964 „Проектиране и изграждане на
туристически продукт”, § 5200, функция 07, с 6 500 лева.
10. Намалява годишната задача на обект № 106 „Надлез над товарна ж.п. гара”, § 5200,
функция 08, с 200 000 лева.
11. Намалява годишната задача на обект № 958 „Библиотека Яворов – климатици”, §
5200, функция 07, с 2 520 лева.
12. Намалява годишната задача на обект № 980 „Дом Коджакафалията – пералня”, §
5200, функция 05, с 600 лева.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
71. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Включване на нови обекти в Разчета за капиталовите
разходи на Община Бургас за 2008 година
РЕШЕНИЕ:
1. Отпада от Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. обект №
846 „Канализация – с. Димчево – идеен проект”, § 5200, функция 06, със
стойност 20 000 лв.
2. Отпада от Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. обект №
642 „Удвояване на ул. „Одрин” – северно от „Трапезица”, § 5200, функция 08,
със стойност 60 000 лв.
3. Отпада от Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. обект №
916 „Улица в ПЗ „Север” от ул. „Крайморие” до СО „МАТ”, § 5200, функция 08,
със стойност 40 000 лв.
4. Включва в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. в § 5100,
функция 03 “Образование” нов обект: „Основен ремонт в сградата на ЦДГ № 7
”Синчец” – филиал - кв. „Горно Езерово”, с обща стойност 23 000 лв. –
финансов източник – СБС.
5. Включва в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. в § 5100,
функция 03 “Образование” нов обект: „Подмяна на покривната хидроизолация
на сградата на НЕГ „Гьоте” с обща стойност 13 000 лв. – финансов източник –
СБС.
6. Включва в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. в § 5100,
функция 03 “Образование” нов обект: „Подмяна на покривната хидроизолация и
възстановяване след теча на основната сграда и основен ремонт на покрива на
старата част на сградата на ОУ „Васил Левски” – кв. „Горно Езерово”, с обща
стойност 48 000 лв. – финансов източник – СБС.
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7. Включва в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. в § 5200,
функция 03 „Образование”, нов обект: „Доставка и монтаж на водосъдържатели
в детски заведения” със сумата 33 000 лв. – финансов източник – СБС.
8. Включва в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. в § 5200,
функция 04 „Здравеопазване”, нов обект: „Доставка и монтаж на
водосъдържатели в детска ясла № 5” със сумата 3 000 лв. – финансов източник –
СБС.
9. Отпада от Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. обект №
856 „Водоснабдяване – с. Маринка”, § 5200, функция 06, със стойност 30 000 лв.
10. Отпада от Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. обект №
857 „Водоснабдяване – с. Твърдица”, § 5200, функция 06, със стойност 20 000
лв.
11. Отпада от Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. обект №
858 „Водоснабдяване – с. Димчево”, § 5200, функция 06, със стойност 20 000 лв.
12. Завишава в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. общата
стойност на обект № 975 „ОДЗ № 4”, с. Ветрен – отоплителна инсталация – ППР
в § 5200, функция № 03 със сумата 70 000 лв., като същият се включва в раздел
„Строителство” – 5 000 лв. за ППР и остатъка – СМР, финансов източник – СБС.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
72. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов – общински съветник и
председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация,
относно: Предложение за приемане на приватизационна оценка и
определяне на минимална конкурсна цена за продажба на: Обособен обект,
ул. „Христо Ботев” № 13, ет.4 в УПИ ІІІ, кв.80, гр.Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Приема приватизационната оценка на обособен обект, ул. „Христо Ботев” №
13, ет.4 в УПИ ІІІ, кв.80, гр.Бургас и определя минимална конкурсна цена за
продажба в размер на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева с
депозит за участие в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.
2. 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 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева да
постъпи по банков път до 17-я ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник”, по IBAN 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.
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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.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
73. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Даване на съгласие за отпускане на средства за промяна
предназначението на земята на имот в землището на с. Полски извор,
Община Камено, отреден за регионално депо за отпадъци
РЕШЕНИЕ:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане на средства за промяна предназначението на
земята на имот в землището на с. Полски извор, Община Камено, отреден за регионално
депо за отпадъци в размер на 163 830 лева. Необходимите средства ще бъдат осигурени
от дейност 621 – „Опазване на околната среда”.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
74. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне на източник за заплащане на държавни такси
по съдебни дела; даване съгласие за отнасяне пред арбитраж на спора за
заплащане на суми за допълнително извършени СМР и охрана по договор
за изграждане на обект „Покритие на Летен театър”
РЕШЕНИЕ:
І. Определената от съда държавна такса в размер на 142 020.35 лева за
разглеждане на предявените искове по гр.дело № 655/2008 г. по описа на БОС да бъде
заплатена от източник „Собствени бюджетни средства” в рамките на одобрения бюджет
на Община Бургас.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
75. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на помещения общинска собственост за
изграждане на Дневен център за възрастни хора с умствена изостаналост
по проект на програма ФАР 2006 BG 2006/018-343.01.01 –
„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в
общността за рискови групи” (фаза 3)
РЕШЕНИЕ:
ПРЕДОСТАВЯ следните помещения – общинска собственост в гр.Бургас:
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- в ж.к. „Славейков” бл.10, вх.А, ет.1 – канцелария със застроена площ 60.61 кв.м.,
с граници: изток – външен зид; север – външен зид; запад – стълбище, магазин
„Пиргос”; юг – външен зид и помещение в гр. Бургас;
- в ж.к. „Славейков” бл.10, вх.В, ет.1 – детска занималня със застроена площ 60.90
кв.м., с граници: изток – стълбище; север – външен зид; запад – външен зид; юг –
външен зид;
за изграждане на Дневен център за възрастни хора с умствена изостаналост
по проект на програма ФАР 2006 BG 2006/018-343.01.01 – „Деинституционализация
посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” (фаза 3), за
период не по-малък от 5 (пет) години.
===~~===~~===~~===~~===~~===~~===
ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. СИМЕОНОВ

