
 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  Б У Р Г А С 

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
от Протокол № 16 

от заседанието на 18.12. и 20.12.2008 година 
 

    ВЪПРОСИ НА ДНЕВЕН РЕД: 
 
                                        

1. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: Даване на съгласие за присъединяване на Община 
Бургас към общините от Европейския съюз, подписали 
„Споразумение на кметовете” ( Covenant of the Mayors) за устойчива   
енергия за Европа. 

 
2. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Участие на Община Бургас като съучредител  в 
Сдружение на общините от Югоизточен регион. 

 
3. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Участие на Община Бургас с проектопредложение 
с работно заглавие „ Мерки за поддържане и възстановяване на 
биоразнообразието и природните местообитания в Защитена зона 
„Бакърлъка” за получаване на безвъзмездно финансиране по 
Приоритетна ос 3 „ Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие”, референтен номер: BG161РО005/08/3.0/01/05 на 
Оперативна програма „ Околна среда 2007-2013”. 

 
4. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Актуализация в разчета на капиталовите разходи за 
2008 година. 

 
5. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Допълнение към докладната записка относно 
промяна в източника на финансиране на обекти, включени в разчета 
на капиталовите разходи, приети с Протокол № 14/20.11.2008г. на 
Общински съвет- Бургас. 

 
6. Докладна записка от Валери Симеонов- Председател на 

Общински съвет  Бургас, относно: Наредба за допълнение на 



Наредбата за опазване на обществения ред на територията на 
Община Бургас. 

 
7. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 
Наредбата за съставянето , изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет, приета с решение на ОБС № 10/ 27.05.2004 година. 

 
8. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Изменения и допълнения в Правилника за 
дейността на Общинско предприятие „Общински имоти”. Промени в 
структурата и числения състав на предприятието. 

 
9. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища. 
 
10.  Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община 

Бургас, относно: Промяна в поименния списък на лицата, имащи 
право на транспортни разходи. 

 
11.  Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 

Община Бургас, относно: Промяна на Детски център "Ронкали", гр. 
Бургас в социална услуга в общността - "Център за настаняване от 
семеен тип" и финансирането му като държавно делегирана дейност. 

 
12.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план- 
Парцеларен план за трасе на уличен питейно-противопожарен 
водопровод за УПИ І- 12 и ІІ- 13 в местността „Краварника” в 
землището на Долно Езерово; 2. Одобряване на Подробен 
устройствен план-Парцеларен план за трасе на кабел 20 Кv извън 
границите на урбанизираната територия за ел. захранване на обект 
„Ветрогенераторен парк в имот № 072105, местност „Рапаня”, 
землище гр. Българово”; 3. Одобряване на Подробен устройствен 
план - Парцеларен план за водопровод  и канал извън границите на 
урбанизираната територия от о.т.158 до УПИ І-17, масив 146, 
местност „ Мадика”, землище Бургас; 4. Одобряване на Подробен 
устройствен план - Парцеларен план за трасе на канализационен 
тласкател през землища Долно Езерово, Лозово и Бургас до КПС 
кв.”Долно Езерево”. 

 
13.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план- 



Парцеларен план за ел.проводи 20 Кv извън границите на 
урбанизираната територия в местност” Хаджи тарла”- землище на 
кв.”Лозово”,гр. Бургас , в обхвата на полски път – общинска 
собственост и преминаващ през поземлени имоти  ПИ № 57, ПИ № 
18, ПИ № 230007, ПИ № 230021, ПИ № 250019, за ел. захранване на 
трафопост тип БКТП в УПИ ІІІ-17, масив 25, местност „ Хаджи 
тарла”, землище на кв.”Лозово”, гр.Бургас;  2. Одобряване на 
Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на 
разпределителен газопровод за захранване на имот пл.№ 25 в масив 2 
и имот пл. № 15 в масив 22 в землището на Лозово и имот пл. № 6 в 
масив 125 в землището на Долно Езерово. 

 
14.  Докладна записка от Стоян Иванов- общински съветник и 

Председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за 
приватизация, относно: Допълване на Годишната План-програма за 
работата на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация 
за 2008 г. и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл. 3, ал. 2 и 
чл. 3, ал. 3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол/ ЗПСК/. 

 
15.  Докладна записка от Стоян Иванов- общински съветник и 

Председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за 
приватизация, относно: Закриване на процедурата за приватизация 
и изваждане на обект от Списъка за приватизация на Община Бургас. 

 
16.  Докладна записка от Стоян Иванов- общински съветник и 

Председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за 
приватизация, относно: Предложение за приемане на минимална 
конкурсна цена за продажба на: Незавършено строителство в ж. к. „ 
Меден рудник” / бл.135/,зона „Г”, УПИ ХV, кв.82, с прилежащ терен 
от 4228 кв. м.,гр. Бургас. 

 
17.  Докладна записка от група общински съветници  от ПП 

„ГЕРБ”, относно: Отпускане на финансови средства за подпомагане 
на отборите по математика на ПМГ ”акад.Н. Обрешков”- медалисти 
на международни олимпиади. 

 
18.  Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община 

Бургас, относно: Актуализиране бюджетите на ПМГ „Акад. Н. 
Обрешков", ГРЕ „Г. С. Раковски", СОУ „К. Петканов", ОУ „Г. 
Бенковски", ОУ „Св. Княз Борис 1-ви" и ЦДГ 2 „Х. К. Андерсен". 

 



19.  Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместинк-кмет 
„Култура и образование”, относно: Приемане на Общинска 
образователна програма „МОЯТ ГРАД В ДРЕВНОСТТА И СЕГА”. 

 
20.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет 

„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост 
и спорт”, относно: Прехвърляне на средства от един обект на друг в 
рамките на един параграф и една функция. 

 
21.  Докладна записка от Ивелина Василева- Зам. кмет 

„Евроинтеграция и Екология”, относно: Допълнение към Решение 
на Общински съвет – Бургас от 18. 09. 2008 г. за кандидатстване на 
Община Бургас с проект „ Благоустрояване на градската среда” по 
Оперативна програма  „Регионално развитие”-схема „Подкрепа за 
подобряване на градската среда”.  

 
22.  Доклад от Временна комисия за проверка на сделката „ Хляб и 

хлебни изделия”. 
 

23.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: Определяне на размера на обезщетението, дължимо 
от предприятията, предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, за използване на вещи и имоти 
общинска собственост. 

 
24.  Докладна записка от Красимир Стойчев-Зам. кмет на Община 

Бургас, относно: Утвърждаване размера на разходите за репатриране 
на автомобили при налагане на принудителни административни 
мерки, предвидени в Закона за движение по пътищата. 

 
25.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Допълнение и изменение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги 
на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет- 
Бургас на 19.03.2003 г., с последващи изменения и допълнения. 

 
26.  Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община 

Бургас, относно:Определяне размера на местните такси и цени на 
услуги и права предоставени от Община Бургас, на базисните наемни 
цени и на размерите на такса битови отпадъци за 2009г.  

 
27.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Увеличаване капитала на „Бургаски пазари” 



ЕООД-гр. Бургас със стойността на недвижим имот  и даване 
съгласие с оценката на непаричната вноска.  

 
28.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Дарение на Църковното настоятелство при 
храм”Св. Атанасий” , к/с „ Изгрев”, гр. Бургас на общинската 
идеална част от УПИ ІІ-24, кв.22, по плана на к/с „ Изгрев”, гр. 
Бургас. 

 
29.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Вземане на решение за прекратяване участието на „ 
Обреден комплекс” ЕООД- Бургас в дружество с ограничена 
отговорност- „ Ковач-2005” ,със седалище и адрес на управление: с. 
Звездец, общ. Малко Търново. 

 
30.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет 

„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост 
и спорт”, относно: Предоставяне на допълнителна парична вноска 
на „ Медицински център-І”. 

 
31.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Предоставяне на помещения-частна общинска 
собственост, находящи се на в гр. Бургас, кв.Победа, ул. „Кубрат” 
№7,ет.1 за нуждите на НЧ” Христо Ботев”- Бургас. 

 
32.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, публична 
общинска собственост за временно възмездно ползване на „ Съюз на 
пенсионерите- 2004”, гр. Бургас. 

 
33.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения, частна 
общинска собственост, на Областния съвет на Българския 
ветеринарен съюз, гр. Бургас. 

 
34.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими  имоти, 
представляващи УПИ VІІІ-18,19,22,29, УПИ ІІ, УПИ ІХ, УПИ Х, 
УПИ ХІ  и  УПИ ХІІ в кв.25 по ПУП-ПРЗ на к/с”Братя Миладинови”, 
гр. Бургас. 

 
35.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими  имоти, 



съставляващи  УПИ ІІ  и УПИ VІ в кв.14 по плана на кв. Акации, гр. 
Бургас. 

 
36.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими  имоти, 
съставляващи УПИ ХL-105 и УПИ ХL VІІІ-105 в кв. 1 по ПУП-ПРЗ 
на кв. Победа, гр. Бургас. 

 
37.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕVN България 
Електроразпределение” АД за изграждане на трафопостове в имоти 
частна общинска собственост на територията на ж.р.” Меден 
рудник”, гр. Бургас. 

 
38.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект, получил 
траен градоустройствен статут в имот частна общинска собственост- 
УПИ ІV, кв.60-б, ж.р.” Меден рудник”, гр. Бургас. 

 
39.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект, получил 
постоянен градоустройствен статут по § 17 от ПР на ЗУТ в имот 
частна общинска собственост. 

 
40.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване към сграда, 
”Магазин за хранителни стоки”, находящ се в УПИ ІІ, кв.33 по плана 
на зона „В”, ж.р.” Меден рудник”, гр. Бургас, изграден върху 
общинска земя. 

 
41.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект, получил 
траен градоустройствен статут в имот частна общинска собственост- 
УПИ V в кв. 13 по плана на к/с „ Изгрев”, гр. Бургас. 

 
42.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване към сграда, 
„Аптека”, находящ се в УПИ І, кв.8 по плана на зона „А”, ж.р.” 
Меден рудник”, гр.Бургас, изграден върху общинска земя. 

 
43.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на 



общинската  идеална част от недвижим имот- УПИ VІІІ-1126, кв. 43 
по плана на зона „Г”, ж. р.” Меден рудник”, гр. Бургас. 

 
44.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община 
Бургас и физическо лице в УПИ І-1692, в квартал 115 по плана на с. 
Рудник-с. Черно море, Община Бургас. 

 
45.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на 
общинската идеална част от недвижим имот- УПИ VІІ-1051, кв.7 по 
плана на кв. Акации, гр. Бургас. 

 
46.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на 
общинската идеална част от недвижим имот- УПИ ХVІІ- 1640, кв. 
107 по плана на зона „ Г”, ж.р. „ Меден рудник” , гр. Бургас. 

 
47.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на 
общинската идеална част от недвижим имот- УПИ ІІІ-1110, кв. 21 по 
плана на кв. Акации, гр. Бургас. 

 
48.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на 
общинската идеална част от недвижим имот- УПИ ІІ- 1046, кв. 7 по 
плана на кв. Акации, гр. Бургас. 

 
49.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Продажба на УПИ ХV- 41 в кв.5 по плана на кв. 
Крайморие, гр.Бургас на физически лица по реда на § 42 от ЗИД  към 
ЗОС / ДВ бр. 54/ 2008 г./ 

 
50. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: Продажба на УПИ ІІ-59 в кв. 14 по плана на кв. 
Крайморие,  гр.Бургас, частна общинска собственост на физически лица 
по реда на § 42 от ЗИД към ЗОС/ ДВ бр. 54/ 2008г./ 

 
51.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ УПИ ІV-770, кв.81 по плана на кв. 
Долно езерово, гр. Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 
42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС/ ДВ бр. 54/ 2008 г./ 



 
52.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Продажба на УПИ VІІІ-23 в кв.16 по плана на с. 
Ветрен, Община Бургас , с отстъпено право на строеж , по реда на § 
42 от от ПЗР към ЗИД на ЗОС/ ДВ бр. 54/ 2008 г./ 

 
53.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Продажба на УПИ ХІІІ в кв. 17 по плана на с. 
Ветрен , Община Бургас , с отстъпено право на строеж , по реда на § 
42 от  ПЗР към ЗИД на ЗОС/ ДВ бр. 54/ 2008 г./ 

 
54.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Продажба на недвижим имот –частна общинска 
собственост, намиращ се в с. Ветрен, Община Бургас. 

 
55.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Продажба на УПИ ХІІІ- 1078, 1079 в кв.82 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./ 

 
56.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска 
собственост, намиращ се в.з.” Минерални бани” , Община Бургас. 

 
57.  Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Продажба на тавански и избени помещения-частна 
общинска собственост, находящи се в бл. 5,кв. „ Работнически 
жилища”. 

 
58.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет 

„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост 
и спорт”, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
в полза на физическо лице – Тинка Стоянова Бонева. 

 
59.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет 

„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост 
и спорт”, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
в полза на физическо лице – Гинка Иванова Петрова - Василева. 

 
60.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет 

„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост 
и спорт”, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 



в полза на физическо лице – Радка Йорданова Костова и Иван 
Йорданов Костов. 

 
61.  Докладна записка от Димитър Нкилов – Кмет на Община 

Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице – Петър Костадинов Костадинов. 

 
62.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет 

„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост 
и спорт”, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
в полза на физическо лице – Антоанета Николова Стоянова. 

 
63.  Молби за опрощаване. 

 
64.  Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община 

Бургас, относно: Актуализация в Разчета на капиталовите разходи за 
2008 година. 

 
65.  Докладна записка от Валери Симеонов- Председател на 

Общински съвет Бургас, относно: Предоставяне на финансова 
помощ за турнето на учебния оркестър на НУМСИ „Проф. Панчо 
Владигеров” във Виена, Австрия. 

 
    66. Докладна записка от Димитър Николов, относно: Промяна на       
действащия ПРЗ на кв. 47, УПИ ІІІ, ІV и V в Зона  „ Г”, ж.р. „ Меден 
рудник” с цел удовлетворяване на обществени потребности и със социална 
функция. 
 
 
 
1. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Даване на съгласие за присъединяване на Община Бургас към 
общините от Европейския съюз, подписали „Споразумение на кметовете” 
(Covenant of the Mayors) за устойчива енергия за Европа. 
 
 

                                            Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.12  и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет 
Бургас дава съгласие за присъединяване на Община Бургас към 

     „ Конвента на кметовете”. 
2. Общински съвет Бургас одобрява предложения текст на Конвент на 

кметовете и дава съгласие кмета на Община Бургас да подпише 



споразумение на кметовете за присъединяване към „ Конвента на 
кметовете” за устойчива енергия за Европа. 

 
       ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 
2. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Участие на Община Бургас като съучредител  в Сдружение на 
общините от Югоизточен регион. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет -

Бургас одобрява участието на Община Бургас в Сдружение на 
общините от Югоизточен регион. 

2. Общински съвет- Бургас дава съгласие Община Бургас да внесе 
първоначална встъпителна вноска за учредяване на Сдружение на 
Общините от Югоизточен регион в размер на 5000/ пет хиляди/ лева, 
като средствата ще бъдат разходвани от общинския бюджет от фонда 
за съфинансиране на проекта. 

3. Общински съвет – Бургас приема проекта на Устав на Сдружение на 
общините от Югоизточен регион. 

4. Общински съвет – Бургас определя Димитър Николов – Кмет на 
Община Бургас за представител на Община Бургас в Сдружение на 
общините от  Югоизточен регион, като приема същият да подпише 
Учредителния документ и Устава на Сдружението, да гласува 
решения в съответствие с дневния ред, да избира и да бъде избиран, 
както и да извърши всички правни и фактически действия от името и 
за сметка на Община Бургас във връзка с учредяването на 
Сдружението. 

  
 

      -------------------------------------------------------------------------------------------                       
 
3. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Участие на Община Бургас с проектопредложение с работно 
заглавие „Мерки за поддържане и възстановяване на биоразнообразието и 
природните местообитания в Защитена зона „Бакърлъка” за получаване на 
безвъзмездно финансиране по Приоритетна ос 3 „ Опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер: 
BG161РО005/08/3.0/01/05 на Оперативна програма „ Околна среда 2007-
2013”. 



 
                                                       Р Е Ш Е Н И Е:                                 
 
                                                         

1.  Одобрява  участието на Община Бургас с проектопредложение  с 
работно заглавие „Мерки за поддържане и възстановяване на 
биоразнообразието и природните местообитания в Защитена зона 
„Бакърлъка” за получаване на безвъзмездно финансиране по 
Оперативна програма „ Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3  
„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” , 
Процедура BG161РО005/08/3.0/01/05 „ Опазване и възстановяване 
на биологичното разнообразие в Република България” , компонент 
2:„Изпълнение на дейности извън резервати и паркове” в 
предложения му вид. 

2. За осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на 
проектните дейности, преди възстановяването на направените 
разходи  от Управляващия орган на ОПОС, да се използват 
средства от формирания в общинския бюджет резервен фонд за 
съфинансиране на проекти на Община Бургас. 

3. За целите на проекта и изграждане на Информационен  център за 
птиците да се използва сграда, общинска собственост, ( акт № 3782 
на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, Лесопарк  „Росенец”-
поз. № 0090002). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------             

 
4. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Актуализация в разчета на капиталовите разходи за 2008 година. 

                                                    
                                                     Р Е Ш Е Н И Е:                                 

 
1.Приема актуализацията на разчета за финансиране на капиталовите 
разходи през 2008 год., съгласно приложение ПИ-1Б и приложение 
ПИ-2Б. 

          2. Намалява капиталовата програма с източник на финансиране СБС 
със сумата от 1 775 583 лв. 
          3. Намалява капиталовата програма с източник на финансиране 
ИБСФ със сумата от 718 223 лв. 
          4. Увеличава § 97-00-резерв общински със сумата 1 775 583 лв. 
          5. Увеличава § 97-00-резерв ИБСФ със сумата от 718 223 лв. 
          6. Намалява годишната задача на обект № 997, § 5200, функция 06 – 
ТИП “Крайбрежен парк кв. Сарафово” на 30 000 лв. ИБФ и обекта става 
преходен за 2008/ 2009 год. 



         7. Намалява годишната задача на обект № 938, § 5300, функциа 01 – 
“Актуализация на ПРЗ с. Димчево” на 15 000 лв. ИБФ и обекта става 
преходен за 2008/ 2009 год. 
        8. Увеличава § 94 резерв ИБСФ със сумата от 45 000 лв. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                   
5. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Допълнение към докладната записка относно промяна в 
източника на финансиране на обекти, включени в разчета на капиталовите 
разходи, приети с Протокол № 14/20.11.2008г. на Общински съвет- Бургас. 
 
                                                    
                                                  Р Е Ш Е Н И Е:     
                            

1. Увеличава § 97-00 резерв - общински дейности със сумата от 
164 000 лв. 

2. Увеличава § 97-00 резерв – извънбюджетни средства със сумата от 
25 200лв. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------                     
 

6. Докладна записка от Валери Симеонов- Председател на Общински 
съвет  Бургас, относно: Наредба за допълнение на Наредбата за опазване 
на обществения ред на територията на Община Бургас. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е:     
 

                          Не се приема предложения проект за решение. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за 
съставянето , изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с 
решение на ОбС № 10/ 27.05.2004 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Р Е Ш Е Н И Е:     
 
          1. Приема Наредба за изменение и допълнение Наредбата за 
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с 
решение на ОБС № 10/27.05.2004 година, както следва: 
         §1. (1) С влизане в сила на настоящата Наредба се отменя ал. 6 
(Политика по общинския дълг) на чл. 5а; 
          (2) Чл.5а, т.7, се изменя и допълва, както следва: 
           а/ В  т.7.1.1, след текста в скоби се добавя  „и други, както и”, като 
същата ще придобие следната редакция: „ Общината поддържа резерв за 
неотложни и непредвидени разходи, който ще се използва за  преодоляване 
на временен бюджетен недостиг, за покриване на необходими – 
еднократни разходи ( неустойки по съдебни решения) и други, както и  
като източник на лихвени приходи”. 
         б/ Създава се нова т.7.3.1 - Наличния паричен ресурс създаден по 
т.7.1.2, може да се използва под формата на вътрешен, временен и 
безлихвен заем за покриване на разходи местна отговорност. 
        в/ Създава се нова т.7.3.2 – Разпоредба на т.7.3.1, не може да се 
прилага за период по- голям от 6/ шест/ месеца. 
        §2 Отменя се раздел VІІІ „ Общински дълг” от Наредбата за 
съставянето , изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с 
решение на ОБС № 10/27.05.2004  година.  
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------                     
 

8. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Изменения и допълнения в Правилника за дейността на 
Общинско предприятие „Общински имоти”. Промени в структурата и 
числения състав на предприятието. 

 

 
 

            Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

1 І. Приема следните изменения в Правилника за дейността на 
Общинско предприятие „Общински имоти”: 

1. Алинея 2 на член 1 придобива следната редакция: „ /2/ 
Общинското предприятие е специализирано звено на Общината за 
управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на 
обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други 
жилищни и не жилищни имоти, собственост на Община Бургас.”; 



2. Член 3 се изменя така: „Чл.3. Предметът на дейността на 
Общинско предприятие „ Общински имоти” е: 

1. Управление на предоставените имоти; 
2. Поддържане и ремонт на общински сграден фонд – жилищни и 

не жилищни обекти, предадени за управление на предприятието; 
3. Неотложен ремонт и отстраняване на аварии в 

административни сгради, училища, детски градини, сгради на 
културни институции, почивни бази, мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура и други обекти, собственост на Община 
Бургас; 

4. Премахване на строежи или части от тях – общинска 
собственост или такива изградени върху земя, урегулирани поземлени 
имоти, улици, тротоари и др. имоти, общинска собственост; 

5. Демонтиране на незаконни рекламно-информационни 
елементи/ РИЕ/, преместваеми обекти, елементи на техническата 
инфраструктура, ограждания и други подобни, поставени върху 
имоти, общинска собственост; 

6. Осигуряване на оптимална заетост на предоставения фонд с 
цел ефективното му управление.”; 

3. Член 5 придобива следната редакция: „Чл. 5. Организационно – 
управленската структура на предприятието е съгласно приложение № 
2, неразделна част от настоящия правилник. Численият състав е от 58 
бройки.”; 

4. В член 12 се създава нова точка 4 със следното съдържание: „4. 
Сключва договорите за наем на общински жилища с настанените от 
Кмета на Община Бургас наематели в тях;”. Предишни точки 4 и 5 
стават съответно точки 5 и 6; 

5. Член 17 придобива следната редакция: Чл. 17./1/ Дълготрайни 
активи, необходими за осъществяване предмета на дейност на 
предприятието, се залагат в капиталовата програма на Община 
Бургас като общинската администрация осигурява доставянето им по 
съответния законов ред. Същите се предават за управление след 
Решение на Общински съвет – Бургас. 

/2/ При нужда, в края на всяка календарна година, Директорът 
на предприятието прави предложение до Кмета на Община Бургас за 
нови дълготрайни активи, които да бъдат осигурени по реда на 
предходната алинея.”; 

4. Членове от 17 до 30  стават съответно от 18 до 31; 
5. Член 18 се изменя така: Чл. 18. Предприятието извършва 

неотложен ремонт и отстраняване на аварии в 
административни сгради, училища, детски градини, сгради на 
културни институции, почивни бази, мрежи и съоръжения на 



техническата инфраструктура и други обекти, собственост на 
Община Бургас.”; 

6. В чл. 19 думите „от Община Бургас” се заличават; 
7. В чл. 23 се правят следните изменения: 
- В точка 11 след думите „ по чл.3, т.2” вместо запетаята се поставя 

точка като думите до края се заличават; 
- Създават се нови точки 12, 13, 14 и 15 със следното съдържание: 

„12. Извършва:  
- вътрешно и външно боядисване на сгради и постройки – 

общинска собственост; 
- подменяне на покривни материали на обекти-общинска 

собственост; 
- вътрешни преустройства на общински имоти, при които не се 

засяга конструкцията на сградата, не се извършват дейности 
като премахване, преместване на съществуващи зидове и 
направа на отвори в тях, които засягат конструкцията на 
сградата, не се променя предназначението на помещенията и 
натоварванията в тях; 

- текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации 
– общинска собственост; 

- текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура 
– общинска собственост, с които не се променят трасето и 
техническите характеристики. 
13. Премахва строежи или от тях – общинска собственост или 
такива изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, 
улици, тротоари и др. имоти – общинска собственост; 
14. Демонтира незаконни рекламно-информационни елементи 
/РИЕ/, преместваеми обекти, елементи на техническата 
инфраструктура, ограждания и други подобни, поставени 
върху имоти, общинска собственост; 
15. Отразява количествено и стойностно работите по т.12, 13 и 
14.” 
Приложение: Правилник за дейността на Общинско предприятие „ 
Общински имоти”, с нанесените изменения и допълнения са 
неразделна част от този протокол. 
ІІ. Приема следните промени в структурата и числения състав на 
общинско предприятие „ Общински имоти”: 
1. Създава се отдел „ Поддържане и ремонт”; 
2. Численият състав на предприятието са определя на 58 бройки. 
Приложение: Правилник за дейността на Общинско предприятие” 
Общински имоти”, с нанесените изменения и допълнения са 
неразделна част от този протокол и Структура на предприятието/ 
Приложение № 2 към чл.5 от Правилника/. 



                                          
         ------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                
 
9. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Промяна предназначението на общински жилища. 
 

    Р Е Ш Е Н И Е:  
    

1. Определя като ведомствени по предназначение следните жилища: 
- тристаен апартамент, находящ се в гр. Бургас, к-с „ Братя 

Миладинови” бл. 27, вх. А, ет. 2, ап. 4; 
- едностаен апартамент, находящ се в гр. Бургас, к-с „Братя 

Миладинови” бл. 57, вх. 6, ет. 5, ап. 18; 
- тристаен апартамент, находящ се в гр. Бургас, к-с „Лазур” бл. 88, 

вх. 2 ет. 1, ап. 18; 
- тристаен апартамент, находящ се в гр. Бургас, к-с „Лазур”,ул. „ 

Копривщица” № 27-29, ап. Г; 
- тристаен апартамент, находящ се в гр. Бургас, ул.  

             „ Александровска”  №115, вх.3, ет.3, ап.9; 
- едностаен апартамент, находящ се в гр. Бургас, ул.”Странджа” 

№15, вх. А, ет. 2, ап.3. 
2. Определя като резервни по предназначение следните жилища: 
- четиристаен апартамент, находящ се в гр. Бургас, к-с „Изгрев” бл. 

7, вх. 2, ет. 6, ап. 11; 
- едностаен апартамент, находящ се в гр. Бургас, к-с „ Лазур” бл. 88, 

вх. 3, ет. 5, ап. 46; 
- едностаен апартамент, находящ се в гр. Бургас, к-с „ Лазур”, ул. „ 

Абоба” № 9 , ет. 2ж, ап. 26; 
- двустаен апартамент, находящ се в гр. Бургас, к-с „Славейков”бл. 

48, ет. 13, ап. 3 / 80 /; 
- двустаен апартамент, находящ се в гр. Бургас, к-с „Славейков”бл. 

48, ет. 12, ап. 4 / 74 /; 
- тристаен апартамент, находящ се в гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 

34, вх. 1, ет. 4, ап. ляв; 
- двуетажна къща, находяща се в гр. Бургас, ул. „Черноморска” № 

11. 
3. Общинската администрация да отрази промяната в приетите 
списъци/ т. 36 от Протокол № 8/ 17. 04. 2008 г. на Общински съвет – 
Бургас/. 
 

 
         ------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

10. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, 
относно: Промяна в поименния списък на лицата, имащи право на 
транспортни разходи. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 

           Коригира поименния списък на лицата, имащи право на транспортни 
разходи, съгласно ПМС  №15/01.02.2008г. за изпълнение на държавния 
бюджет, утвърден с решение на Общинския съвет, Протокол № 
6/28.02.2008г., приложение 6.1., както следва: 
            Светлана Димитрова Динева- секретар на кметство Ветрен да 
получава 10 броя автобусни билети в размер на 17 лв. ежемесечно, считано 
от 11.08.2008г. 
   ------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на  
Община Бургас, относно: Промяна на Детски център "Ронкали", гр. 
Бургас в социална услуга в общността - "Център за настаняване от семеен 
тип" и финансирането му като държавно делегирана дейност. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Промяна Детски център „ Ронкали”, гр. Бургас в социална услуга в 
общността -„ Център за настаняване от семеен тип”- гр. Бургас като 
делегирана държавна дейност, считано от 01. 01. 2009 г.Социалните услуги 
се предоставят в двуетажна сграда собственост на сдружение „ Детски 
център Ронкали”, застроена площ 700 кв.м, находящ се в гр. Бургас, ул. Ал. 
Батенберг” 1А. 
            Капацитет: 15 нуждаещи се деца в неравностойно социално 
положение на възраст от 4 до 18 години. 
            Численост на персонала: 12 щатни бройки в т.ч. 1 директор, 1 
социален работник, 5 педагози, 1 готвач, 1 хигиенист, 1 работник 
поддръжка, 1 технически секретар, 1 шофьор, 2- ма нощна охрана. 
         2. Средства за :  
- работната заплата 
- осигурителни вноски 
- здравни осигуровки 
- осигуровки ДОО 
- веществена издръжка 



- други възнаграждения на персонала 
- безопасни условия на труд 
- закон за храните 
 са осигурени със ЗДБРБ по стандарти и критерии, съгласно Решение на 
МС- стандарти за делегирана държавна дейност. 
      Средствата да се осигурят към бюджета на Общината за 2009 г. 
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

  12. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план 
за трасе на уличен питейно-противопожарен водопровод за УПИ І- 12 и ІІ- 
13 в местността „Краварника” в землището на Долно Езерово; 2. 
Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на 
кабел 20 Кv извън границите на урбанизираната територия за ел. 
захранване на обект „Ветрогенераторен парк в имот № 072105, местност 
„Рапаня”, землище гр. Българово”; 3. Одобряване на Подробен 
устройствен план - Парцеларен план за водопровод  и канал извън 
границите на урбанизираната територия от о.т.158 до УПИ І-17, масив 146, 
местност „ Мадика”, землище Бургас; 4. Одобряване на Подробен 
устройствен план - Парцеларен план за трасе на канализационен тласкател 
през землища Долно Езерово, Лозово и Бургас до КПС кв.”Долно 
Езерево”. 
 

           Р Е Ш Е Н И E : 
 

 
1. Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен питейно-

противопожарен водопровод за УПИ І-12  и ІІ-13 в местността „ 
Краварника” в землището на Долно Езерово. 

2. Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел 20кV извън 
границите на урбанизираната територия за ел. захранване на обект „ 
Ветрогенераторен парк в имот  № 072105, местност „ Рапаня”, 
землище гр. Българово. 

3. Одобрява ПУП – Парцеларен план на уличен водопровод и канал в 
обхвата на полски път за захранване на УПИ І-17 масив 146, 
местност „ Мадика” землище Бургас. 

4. Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на канализационен 
тласкател през землища Долно Езерово, Лозово и Бургас до КПС 
кв. Долно Езерово. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------  
 



13. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план 
за ел.проводи 20 Кv извън границите на урбанизираната територия в 
местност” Хаджи тарла”- землище на кв.”Лозово”,гр. Бургас , в обхвата на 
полски път – общинска собственост и преминаващ през поземлени имоти  
ПИ № 57, ПИ № 18, ПИ № 230007, ПИ № 230021, ПИ № 250019, за ел. 
захранване на трафопост тип БКТП в УПИ ІІІ-17, масив 25, местност „ 
Хаджи тарла”, землище на кв.”Лозово”, гр.Бургас;  2. Одобряване на 
Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на разпределителен 
газопровод за захранване на имот пл.№ 25 в масив 2 и имот пл. № 15 в 
масив 22 в землището на Лозово и имот пл. № 6 в масив 125 в землището 
на Долно Езерово. 

 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 
 

1. Одобрява Подробен устройствен план- Парцеларен план за ел.проводи 
20 Кv извън границите на урбанизираната територия в местност” Хаджи 
тарла”- землище на кв.”Лозово”,гр. Бургас , в обхвата на полски път – 
общинска собственост и преминаващ през поземлени имоти  ПИ № 57, ПИ 
№ 18, ПИ № 230007, ПИ № 230021, ПИ № 250019, за ел. захранване на 
трафопост тип БКТП в УПИ ІІІ-17, масив 25, местност „ Хаджи тарла”, 
землище на кв.”Лозово”, гр.Бургас;   
  2.   Одобрява Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на 
разпределителен газопровод за захранване на имот пл.№ 25 в масив 2 и 
имот пл. № 15 в масив 22 в землището на Лозово и имот пл. № 6 в масив 
125 в землището на Долно Езерово. 

 
   ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
14. Докладна записка от Стоян Иванов- общински съветник и 
Председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за 
приватизация, относно: Допълване на Годишната План-програма за 
работата на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация за 2008 
г. и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т.2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол/ ЗПСК/. 
 

 
 
 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И E :   
 

1. Приема допълнение на Годишната План-програма за работа на 
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация за 2008 г.и 
Списъка с обекти за приватизация, съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, 
т.2 от ЗПСК, със следните общински имоти: 

- Незавършено строителство , с прилежащ терен, ж.к. „ Меден 
рудник”, зона „А”, УПИ ІІІ, кв. 14; 

- Обособен обект вила  „ Отманли” в Лесопарк „ Росенец”- почивна 
станция собственост на „ Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. 
Бургас. 

2. Обектите да се приватизират чрез метод на приватизация публично 
оповестен конкурс на един етап. 

3. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на 
обособените обекти, сключването на договори за наем, аренда, 
дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 
сключване на договори за кредити с общински имоти.  

 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
15. Докладна записка от Стоян Иванов - общински съветник и 
Председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за 
приватизация, относно: Закриване на процедурата за приватизация и 
изваждане на обект от Списъка за приватизация на Община Бургас. 

 
 

            Р Е Ш Е Н И E :   
 

Закрива процедурата за приватизация и изважда от Списъка за 
приватизация на Община Бургас обект: Сграда на бивше читалище, 
с.Брястовец. Обектът сграда на бивше читалище, с. Брястовец да се 
предаде на Община Бургас за стопанисване. 
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

16. Докладна записка от Стоян Иванов- общински съветник и 
Председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за 
приватизация, относно: Предложение за приемане на минимална 
конкурсна цена за продажба на: Незавършено строителство в ж. к. „ Меден 
рудник” / бл.135/,зона „Г”, УПИ ХV, кв.82, с прилежащ терен от 4228 кв. 
м.,гр. Бургас. 



 
 

            Р Е Ш Е Н И E :   
 

1. Приема минимална конкурсна цена за продажба на: Незавършено 
строителство в ж.к. „ Меден рудник”/ бл.135/, зона „ Г” , УПИ ХV, 
кв.82, с прилежащ терен от 4228 кв.м., гр. Бургас в размер на 
1 779 000/ един милион седемстотин седемдесет и девет хиляди/ лева 
и депозит за участие 178 000/ сто седемдесет и осем хиляди/ лева чрез 
метод на приватизация- публично оповестен конкурс на един етап. 

2. Конкурсната документация се закупува в Общинската агенция за 
приватизация, ул.” Конт Андрованти” № 1, ет.3, всеки работен ден в 
срок от 17-я ден включително от датата на обнародване 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. 

3. Депозитът за участие в размер на 178 000/ сто седемдесет и осем 
хиляди/ лева да постъпи по банков път до 17-я ден включително от 
датата на обнародване на решението в „ Държавен вестник” , по 
ІBAN 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 на пет 
работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на 
Надзорния съвет на Агенцията за определяне на спечелилия 
участник. 

4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през 
всички работни дни, предхождащи крайната дата за определяне 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. 

 
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



17. Докладна записка от група общински съветници  от ПП „ГЕРБ”, 
относно: Отпускане на финансови средства за подпомагане на отборите по 
математика на ПМГ ”акад.Н. Обрешков”- медалисти на международни 
олимпиади. 

 
 

                  Р Е Ш Е Н И E : 
 

Да се възстановят частично средствата на учениците, участвали в 
международните състезания по математика в Русия и Тайланд, както 
следва:  
І. Русия 
1. Мартин Марков – 1000 лв.  
2. Евгени Иванов – 1000 лв. 
3. Александър Макелов- 1000 лв. 
4. Диляна Минчева – 1000 лв.  
5. Ани Иванова- 1000 лв. 
6. Драгомир Кичев- 1000 лв. 
7. Илиана Пенева- 1000 лв. 
ІІ. Тайланд 
І. Възрастова група: 
1. Росен Рачев- 1000 лв. 
2. Кристиян Бонев- 1000 лв. 
3. Давид Койчев- 1000 лв. 
4. Каролина – Вержиния Николова- 1000 лв. 
ІІ. Възрастова група:  
1. Иван Ценов- 1000 лв. 
2. Теодор Андонов- 1000 лв. 
3. Атанас Лапчев- 1000 лв. 
4. Христиана Георгиева- 1000 лв. 
 
ОБЩА СУМА- 15 000 ( петнадесет хиляди лева) 
2. Средствата да бъдат осигурени от собствен бюджет- „ Други дейности 
по образованието”, дейност 389, § 10-98 ( т.7 Други програми). 
 

 
 

    ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

18. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, 
относно: Актуализиране бюджетите на ПМГ „Акад. Н. Обрешков", ГРЕ „Г. 
С. Раковски", СОУ „К. Петканов", ОУ „Г. Бенковски", ОУ „Св. Княз Борис 
1-ви" и ЦДГ 2 „Х. К. Андерсен". 
 



                  Р Е Ш Е Н И E : 
 

 
1. Намалява в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. 
във функция 03 „ Образование”, § 5100- обект № 793, СОУ” Д. Чинтулов” 
– подмяна на дограма, със сумата  25 000 лв., обект № 794, СОУ” Св. Св. 
Кирил и Методий”- подмяна на  дограма, със сумата  30 000 лв.и обект 
№965, ОУ” Св. Княз Борис І-ви”- подмяна на дограма, със сумата 25 000 
лв.- финансов източник- СБС. 
2. Намалява в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. 
във функция 03 „ Образование”, § 5206 – обект № 809, ОУ” Л. Каравелов”- 
газифициране със сумата 22 000 лв.,обект № 811, ПМГ „ Акад.Н. 
Обрешков” и ГРЕ „Г.С.Раковски”- газифициране със сумата – 15 000 лв. и 
обект № 810, ОУ” Св.Княз Борис І-ви”- газифициране със сумата 18 500 
лв.- финансов източник – СБС. 
3. Завишава бюджетите в §10-30- текущи ремонти на – ПМГ „Акад.Н. 
Обрешков” със сумата 12 000 лева, на ГРЕ” Г.С.Раковски” със сумата 
12 000 лева, на СОУ” К. Петканов” със сумата 13 500 лв, на ОУ 
„Г.Бенковски” със сумата 37 000лв. и на ОУ”Св.Княз Борис І-ви” със 
сумата  4 000 лева. 
4. Завишава бюджета на ЦДГ № 2 „ Х.К.Андерсен” в § 10-15 със сумата 
35 000 лева за обзавеждане. 
5. Увеличава бюджета на ОДЗ-2”Звездица”, §1030 със сумата от 6000 лв. и 
бюджета на ОУ”Г.Бенковски” със сумата от 16000 лв в § 1030. 
 

 
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
19. Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместинк-кмет 
„Култура и образование”, относно: Приемане на Общинска 
образователна програма „МОЯТ ГРАД В ДРЕВНОСТТА И СЕГА”. 

 
 

                    Р Е Ш Е Н И E : 
 

   Приема Общинска образователна програма за културно-
историческото наследство „МОЯТ ГРАД В ДРЕВНОСТТА И СЕГА”. 

   Приложение: Програма за културно- историческото наследство  
„МОЯТ ГРАД В ДРЕВНОСТТА И СЕГА”, е неделима част от този 
протокол. 

 
 
 

    ------------------------------------------------------------------------------------------ 



20. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет  
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и 
спорт”, относно: Прехвърляне на средства от един обект на друг в рамките 
на един параграф и една функция. 

 
                   Р Е Ш Е Н И E : 

 
Прехвърля сумата от 600/ шестстотин/ лв. от обект № 979, § 5200, 

функция 04 на обект № 899, § 5200, функция 04. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

21.  Докладна записка от Ивелина Василева- Зам. кмет 
„Евроинтеграция и Екология”, относно: Допълнение към Решение 
на Общински съвет – Бургас от 18. 09. 2008 г. за кандидатстване на 
Община Бургас с проект „ Благоустрояване на градската среда” по 
Оперативна програма  „Регионално развитие”-схема „Подкрепа за 
подобряване на градската среда”.  

 
 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

1. Общински съвет- Бургас дава съгласие обектите от  приложения 
„Списък допълнителни обекти към проект „ Благоустрояване на зони 
за обществен отдих на територията на Община Бургас” да се включат в 
проектопредложението по ОП „ Регионално развитие”- схема „ Подкрепа 
за подобряване на градската среда”.    
       2. Предназначението на всички обекти на интервенция от проект 
„Благоустрояване на зони за обществен отдих на територията на Община 
Бургас” да не бъде променяно за период от 5 години след приключване 
дейностите по проекта.  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

22. Доклад от Временна комисия за проверка на сделката „ Хляб и 
хлебни изделия”. 

 
 
 
 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И E : 
 

 
1.Да възложи на управителя на дружеството до 31. 01. 2009 година 

да заведе съдебен иск за частично разваляне на договора за покупко- 
продажба, обективиран в нот.акт № ...., в частта му касаеща продажбата 
на....сутерена на сградата с площ от 416 кв. м., като нищожна, поради 
липса на съгласие/ чл. 26, ал.2 от ЗЗД/ ( в случай, че същият представлява 
индивидуален обект по смисъла на ЗУТ). 
        2. Да възложи на управителя на дружеството до 01.03.2009 година да 
предприеме действия по досъбиране на неправилно изчислените лихви за 
забава/ доброволно или по съдебен ред/. 
        3. Да се предприемат необходимите действия до 01.03.2009 година от 
управителя на „ХХИ” относно възстановяване от „ОНТАЙМ 
ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ЕООД- София на сума в размер 
на 36 000 лв. с вкл. ДДС, представляващи  не дължимо платена сума за 
обезщетение. 

4. Да предприеми действия до 01.03.2009 година по установяване на 
разликата в квадратурите на продадените обекти и при безспорно 
установяване на разлики, ощетяващи общинското дружество да 
предприеми действия по допълнителното им оценяване и доплащане. 

5. Да възложи изготвяне на реална справедлива пазарна оценка до  
01.03.2009 година на обекта към датата на последното плащане и 
актуализирана пазарна оценка към датата на провеждане на тръжната 
процедура, с цел установяване на пропуснати ползи за дружеството. 

6. Отчет на финансовото състояние на  “Хляб и хлебни изделия”  за 
периода след приемането на оздравителната програма до настоящия 
момент, за което управителя лично да докладва на следващото заседание.  
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
  23. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Определяне на размера на обезщетението, дължимо от 
предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни 
мрежи и/или услуги, за използване на вещи и имоти общинска 
собственост. 
 
 
 
 

 



    Р Е Ш Е Н И E : 
 
 

Определя размера на месечното обезщетение, дължимо от предприятия, 
предоставящи електронни съобщителни мрежи и/ или услуги  по смисъла 
на пар.1, т.50 от ДР на ЗЕС, за ползване на общински имоти и вещи – 
публична и частна общинска собственост по 1,00 / един / лев, без ДДС, за 
ползването на всяка една единица -  имот или вещ, публична или частна 
общинска собственост, за всички електронни съобщителни устройства 
по смисъла на пар. 1, т.14 от ДР на ЗЕС, за всеки кабел и/ или друго 
телекомуникационно съоръжение- камера, усилвател, суич и др. 
     В срок до 31.01.2009г. предприятията, предоставящи електронни 
съобщителни мрежи и / или услуги по смисъла на пар.1, т.50 от ДР на ЗЕС 
следва да представят писмена справка пред директорите на съответните 
териториални дирекции за вида и броя на ползваните от тях общински 
имоти и вещи – публична и частна общинска собственост. 
     Не се дължи обезщетение за кабелни електронни съобщителни мрежи 
изградени въздушно по надлежния ред при условията на чл. 286, ал.2 от 
ЗЕС. 
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24. Докладна записка от Красимир Стойчев-Зам. кмет на Община 
Бургас, относно: Утвърждаване размера на разходите за репатриране на 
автомобили при налагане на принудителни административни мерки, 
предвидени в Закона за движение по пътищата. 

 
 

    Р Е Ш Е Н И E : 
 

1. Утвърждава сума в размер на 24 лева с ДДС, представляваща разхода за 
натоварване и разтоварване на неправилно паркирано моторно превозно 
средство на специализирано средство тип „Паяк” и освобождаване на 
същото, преди преместването му на определения за целта паркинг. 
2. Утвърждава сума в размер от 18 лева с ДДС, представляваща разхода за 
подготовка за натоварване на неправилно паркирано моторно превозно 
средство на специализирано средство тип „Паяк” и освобождаване на 
същото, преди цялостното му вдигане. Подготовката за натоварване на 
неправилно паркирано моторно превозно средство да се счита за 
изпълнена с поставянето на поне една „скоба” на гума на автомобила. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



25. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на 
Община Бургас, приета от Общински съвет- Бургас на 19.03.2003 г., с 
последващи изменения и допълнения. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
       Глава І Общи положения 
   В чл. 3, ал. 1, т. 4 се отменя, досегашните т.5, 6, 7, 8, 9 стават съответно 
т.4, 5, 6, 7, 8. 
   Глава ІІ Местни такси 
   Раздел І : Такса за битови отпадъци 
   В чл. 12, ал. 2 изречение второ придобива следната редакция: 
  „За 2009 г. първата вноска се внася от 1 март до 30 април” 
   В чл. 12, ал. 3 изречение второ придобива следната редакция: 
  „На предплатилите таксата за цялата 2009 г. до 30 април се прави 
отстъпка от 5 на сто.” 
   В чл. 13, ал. 4, т. 2 думите „ дирекция „ Евроинтеграция, устойчиво 
развитие и опазване на околната среда” се заменят с „дирекция „Опазване 
на околната среда” 
  В чл. 15 се добавя „ ал.2 Декларациите по чл.13, ал.4 и чл. 14, ал.3 се 
подават от задължените лица по образец, одобрен със заповед от кмета”. 
  Раздел V: Такси за добив на кариерни материали се отменя. 
  Раздел VІІ: Такса за административни услуги 
  В чл. 34, ал. 1, т. 9 и т. 10 се отменят, досегашните т.11, т.12, т.13 стават 
съответно т.9,10,11. 
  Чл. 34, ал. 5 придобива следната редакция: „ Услуги, предоставяни от 
Дирекция” Местни приходи от данъци такси и реклама”: 
       1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот; 
       2. Издаване на удостоверение за декларирани данни; 
       3. Издаване на удостоверение за данък наследство; 
       4. Заверяване на молби – декларации за обстоятелствена проверка; 
       5. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено 
строителство; 
       6. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни 
средства; 
       7. Издаване на удостоверение за декларирани данни ( декларирано 
движимо и недвижимо имущество) 
        8. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими 
имоти и такси за битови отпадъци; 
        9. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство; 
       10. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации; 



       11. Издаване на удостоверение  за наличие или липса на задължения по 
ЗМДТ ( чл.87, ал. 6 ДОПК) 
       В чл. 34 се създава нова ал. 9 „ От заплащане на услугите предоставяни 
от Дирекция „ Местни приходи от данъци такси и реклама” се 
освобождават: Община Бургас, Областна администрация- гр. Бургас, 
органи на полицията и съдебната власт, Агенция за държавни вземания, 
Национална агенция по приходите и други държавни и общински органи, 
ползващи услугите за служебни цели”. 
     Раздел ІХ: Такса за притежаване на куче 
     В чл. 44 думите „ по групи – за малки, за средни  и за големи породи 
кучета” се заличават. 
     В чл. 45 ал. 1 думите „ дирекция  „Евроинтеграция, устойчиво развитие 
и опазване на околната среда” се заменят с „дирекция „Опазване на 
околната среда”. 
               
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
25. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на 
Община Бургас, приета от Общински съвет- Бургас на 19.03.2003 г., с 
последващи изменения и допълнения. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
   Глава І Общи положения 
   В чл. 3, ал. 1, т. 4 се отменя, досегашните т.5, 6, 7, 8, 9 стават съответно 
т.4, 5, 6, 7, 8. 
   Глава ІІ Местни такси 
   Раздел І : Такса за битови отпадъци 
   В чл. 12, ал. 2 изречение второ придобива следната редакция: 
  „За 2009 г. първата вноска се внася от 1 март до 30 април” 
   В чл. 12, ал. 3 изречение второ придобива следната редакция: 
  „На предплатилите таксата за цялата 2009 г. до 30 април се прави 
отстъпка от 5 на сто.” 
   В чл. 13, ал. 4, т. 2 думите „ дирекция „ Евроинтеграция, устойчиво 
развитие и опазване на околната среда” се заменят с „дирекция „Опазване 
на околната среда” 
  В чл. 15 се добавя „ ал.2 Декларациите по чл.13, ал.4 и чл. 14, ал.3 се 
подават от задължените лица по образец, одобрен със заповед от кмета”. 
  Раздел V: Такси за добив на кариерни материали се отменя. 



  Раздел VІІ: Такса за административни услуги 
   В чл. 24, ал.1 се правят следните изменения:Преференции и 
освобождаване от такси за детски ясли и детски градини имат следните 
категории деца: 
- за трето и следващи деца на многодетни семейства, не се заплаща такса; 
- за деца и/или родители с І и ІІ група инвалидност, не се заплаща такса; 
- за деца на самотни майки и деца с 1 родител, не се заплаща такса; 
- за деца без родител, не се заплаща такса; 
- за дете-близнак, не се заплаща такса. В случай, че близнаците са повече 
от два, за всяко дете-близнак не се заплаща такса; 
- за деца от едно семейство, приети в едно или различни детски заведения, 
не се заплаща такса; 
- за деца на самотни майки с баща-неизвестен и деца с един родител, не се 
заплаща такса. 
  В чл. 34, ал. 1, т. 9 и т. 10 се отменят, досегашните т.11, т.12, т.13 стават 
съответно т.9,10,11. 
  Чл. 34, ал. 5 придобива следната редакция: „ Услуги, предоставяни от 
Дирекция” Местни приходи от данъци такси и реклама”: 
       1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот; 
       2. Издаване на удостоверение за декларирани данни; 
       3. Издаване на удостоверение за данък наследство; 
       4. Заверяване на молби – декларации за обстоятелствена проверка; 
       5. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено 
строителство; 
       6. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни 
средства; 
       7. Издаване на удостоверение за декларирани данни ( декларирано 
движимо и недвижимо имущество) 
        8. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими 
имоти и такси за битови отпадъци; 
        9. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство; 
       10. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации; 
       11. Издаване на удостоверение  за наличие или липса на задължения по 
ЗМДТ ( чл.87, ал. 6 ДОПК) 
       В чл. 34 се създава нова ал. 9 „ От заплащане на услугите предоставяни 
от Дирекция „Местни приходи от данъци такси и реклама” се 
освобождават: Община Бургас, Областна администрация- гр. Бургас, 
органи на полицията и съдебната власт, Агенция за държавни вземания, 
Национална агенция по приходите и други държавни и общински органи, 
ползващи услугите за служебни цели”. 
     Раздел ІХ: Такса за притежаване на куче 
     В чл. 44 думите „ по групи – за малки, за средни  и за големи породи 
кучета” се заличават. 



     В чл. 45 ал. 1 думите „ дирекция  „Евроинтеграция, устойчиво развитие 
и опазване на околната среда” се заменят с „дирекция „Опазване на 
околната среда”. 
               
 
26. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, 
относно: Определяне размера на местните такси и цени на услуги и права 
предоставени от Община Бургас, на базисните наемни цени и на размерите 
на такса битови отпадъци за 2009г.  
 
 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
1. Приема размера на местните такси по чл.6, ал. 1 ЗМДТ/ Приложение  
№1, с направените корекции, с които се увеличават с 10 % предложените 
такси за 2009 година в Раздел І, т. 2, б. „б” и т. 4. / 
2. Приема размера на цените на услуги и права предоставени от Общината 
по чл. 6, ал. 2 ЗМДТ/ Приложение № 2/ 
3. Приема размера на базисните наемни цени / Приложение № 3/ 
4. Одобрява план-сметките за разходите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на територии за 
обществено ползване през 2009 г. 
5. Приема цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на 
битови отпадъци от преместваеми обекти/ Приложение № 4/. 
6. Приема годишни такси за битови отпадъци за 2009 г., когато таксата се 
определя според вида и броя на използваните съдове/ Приложение № 5/. 
7. Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2009 г 
/Приложение № 6/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

27. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Увеличаване капитала на „Бургаски пазари” ЕООД-гр. Бургас със 
стойността на недвижим имот  и даване съгласие с оценката на не 
паричната вноска.  

 
Р Е Ш Е Н И E : 
 
 

       
І. Увеличава капитала на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас със 

стойността на не паричната вноска на следния недвижим имот, частна 



общинска собственост:  поземлен имот, с пл. № 154, кв. 52, по плана на 
Промишлена зона „ Север”, гр. Бургас , целия с площ от 11350 кв. м. , при 
граници на имота: север-ж.п. линия Бургас- София; изток- ДФ „ Номат”, 
имот пл.№ 423, 442; юг- имот пл. №155, ДФ” Номат”; запад- товарна гара, 
имот пл. № 732, в едно с построените в същия: 
              едноетажна масивна сграда – портиерна – с площ 16 кв. метра; 

    едноетажна масивна административна сграда с площ  290 кв. 
метра; 
             едноетажна масивна сграда- склад- с площ 440 кв.метра; 
             едноетажна метална сграда – склад- с площ 140 кв. метра; 
             едноетажна масивна сграда- склад- с площ  730 кв. метра; 
             едноетажна масивна сграда – портиерна – с площ  10 кв. метра; 
             двуетажна масивна сграда – канцелария – с площ 22 кв. метра; 
             едноетажна масивна сграда- склад- с площ  41 кв. метра; 
 едноетажна масивна сграда- склад- с площ  260 кв. метра; 
 едноетажна масивна сграда- склад- с площ  330 кв. метра; 
 едноетажна масивна сграда- склад- с площ  750 кв. метра; 
 едноетажна масивна сграда- склад- с площ  198 кв. метра 
   ІІ. Дава съгласие с оценка на не паричната вноска – 3 454 200/ три 
милиона, четиристотин петдесет и четири хиляди и двеста/ лева, 
определена по реда на чл. 72 от Търговския закон. 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

28. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Дарение на Църковното настоятелство при храм „Св. Атанасий” , 
к/с „ Изгрев”, гр. Бургас на общинската идеална част от УПИ ІІ-24, кв.22, 
по плана на к/с „ Изгрев”, гр. Бургас. 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 
Да се дари в полза на Църковното настоятелство при храм „ Св. Атанасий”, 
к/с „ Изгрев”, гр. Бургас , представлявано то Ставрофорен  иконом Павлин 
Тодоров Иванов с ЕГН  недвижим имот, представляващ 694/ 
1720 кв. м. ид.част от УПИ ІІ-24 в кв. 22 по плана на к/с „Изгрев” , гр. 
Бургас, целият с площ 1720 кв. м. при граници: североизток УПИ ІІІ-24 в 
кв.22, югоизток- УПИ І в кв. 22, югозапад- УПИ І в кв.22, северозапад- 
улица, актуван с акт № 3444/ 25.09.2002 год. за частна общинска 
собственост. 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
29. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Вземане на решение за прекратяване участието на „ Обреден 
комплекс” ЕООД- Бургас в дружество с ограничена отговорност- „ Ковач-
2005” ,със седалище и адрес на управление: с. Звездец, общ. Малко 
Търново. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
І. Да бъде свикано общо събрание на „ Ковач- 2005”  ООД, със седалище и 
адрес на управление с. Звездец, община Малко Търново, вписано по ф.д № 
2339/ 2006 г.на БОС,  със следния дневен ред: 
     1. Вземане решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация, 
при условие всеки съдружник да получи имота, внесен в капитала на 
дружеството като не парична вноска; 
    2. Избор на ликвидатор; 
    3. Срок за извършване на ликвидацията. 
ІІ. Определя за представител на „ Обреден комплекс” ЕООД – гр. Бургас, в 
общото събрание на „ Ковач- 2005” ООД  Кметът  Димитър Николов или 
упълномощено от него лице. 
ІІІ. Дава съгласие представителят на  „Обреден комплекс” ЕООД – гр. 
Бургас, в общото събрание на „ Ковач- 2005” ООД  да гласува по 
предложения дневен ред, както следва: 
     1. По първа точка – „за” прекратяване на дружество с ограничена 
отговорност, но с условие, че се всеки сътрудник получи имота внесен в 
капитала на дружеството като непарична вноска „Ковач – 2005” ООД, със 
седалище и адрес на управление с. Звездец, община Малко Търново, 
вписано по ф.д.№ 2339/2006 г. на БОС; 
      2. По втора точка – представителят на  „ Обреден комплекс” ЕООД да 
предложи за ликвидатор на „ Ковач- 2005” ООД   да бъде избран 
управителят на „Обреден комплекс” ЕООД- гр. Бургас- Магдалена 
Карастоянова; 
      3. По трета точка - представителят на  „ Обреден комплекс” ЕООД да 
предложи срок за извършване на ликвидацията – 6 месеца, считан от 
вписване на решението за прекратяване на дружеството. 
 ІV. Възлага на управителя на „Обреден комплекс” ЕООД  да предприеме 
необходимите действия по изпълнение на решението т. І. 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



30. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет 
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и 
спорт”, относно: Предоставяне на допълнителна парична вноска на 
„Медицински център-І”. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
1. Да се предостави допълнителна парична вноска в размер на 43 000 
(четиредесет и три  хиляди) лева на „ Медицински център- І” със срок на 
връщане 5 (пет) години, за който период дружеството не дължи 
лихва.Паричната вноска да се осъществи за покриване на текущи разходи. 
2. Да се намали § 97 „ Резерв” със сумата от 43 000 (четиридесет и три 
хиляди) лева. 
3. Общинския съвет възлага на Общинска администрация да предостави 
план за преместване и развитие на  „Медицински център-І” в срок до 
30.04.2009 г. и съответно внесена на заседание на Общинския съвет.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

31. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Предоставяне на помещения-частна общинска собственост, 
находящи се на в гр. Бургас, кв.Победа, ул. „Кубрат” №7,ет.1 за нуждите 
на НЧ” Христо Ботев”- Бургас.  

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

Община Бургас предоставя на Народно читалище „ Христо Ботев”- Бургас, 
със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Кубрат” 
№ 7 , регистрирано по фирмено дело № 1944/ 1997 г. по описа на Бургаски 
окръжен съд, представлявано то Митко Върбанов Доков- председател на 
читалищното настоятелство, безвъзмездно право на ползване за срок от 5 / 
пет / години, върху част от недвижим имот , частна общинска собственост-
представляваща: помещение с полезна площ 11,07 кв.м., при граници: 
изток- външен зид, запад- коридор, север – аптека , юг- поща и помещение 
с полезна площ 20,39 кв.м. при граници: изток- коридор и аптека, запад- 
външен зид , север – аптека , юг- поща, находяща се на І- ви етаж от 
сградата на ул.” Кубрат” № 7, кв.Победа, гр. Бургас. 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
32. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно:Предоставяне на нежилищно помещение, публична общинска 
собственост за временно възмездно ползване на „Съюз на пенсионерите- 
2004”, гр. Бургас. 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 
 

Община Бургас предоставя на „ Съюз на пенсионерите- 2004”, гр. Бургас, 
със седалище и адрес на управление : гр. Бургас, Община Бургас, ул. „ 
Демокрация” № 46, с БУЛСТАТ  представляван от 
Председателя Вярка Стефанова Андонова с ЕГН регистрирано 
с решение № 1/05 год. по фирмено дело № 13849/2004 г. на Софийски  
градски съд, за временно и възмездно ползване на общински не жилищен 
имот, актуван с акт № 184/12.05.1997г. за публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Бургас, к/с „ Изгрев”, бл. 53 между вх. № 6 и вход № 7 – 
партер, представляващ под блоково помещение с полезна площ от 55,21 
/ петдесет и пет цяло двадесет и един/ кв.м., при граници: изток- външен 
зид откъм вътрешно квартално пространство, юг- вход №7, запад- външен 
зид откъм бул.” Освобождение”, север - вход № 6, за срок от 5 / пет/ 
години, при заплащане на месечен  наем в размер на 75,36 / седемдесет и 
пет цяло и тридесет и шест/ лева, без ДДС. 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

33. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Предоставяне на нежилищни помещения, частна общинска 
собственост, на Областния съвет на Българския ветеринарен съюз, гр. 
Бургас. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И E:   
 

Да се отдаде под наем за срок от 5 / пет/ години на Българския ветеринарен 
съюз , със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н. Красно село, 
бул.” Пенчо Славейков” № 15 А с ЕИК по Булстат 175468850, 
представляван от Трифон Димитров Цветков- председател, за нуждите на 
Областния съвет на Българския ветеринарен съюз, гр. Бургас, обособен 
обект, частна общинска собственост, находящ се на в гр. Бургас, бул.” 
Христо Ботев” № 61, бл.1, кв.14- партера, състоящ се от три стаи и 



санитарен възел, с обща полезна площ 44.08/ четиридесет и четири цяло и 
нула осем/ кв. м., при граници по обособения обект: изток- външен зид, 
запад- стълбище, север- вътрешен зид, юг-проход, при заплащане на 
месечен наем в размер  на 74.00 / седемдесет и четири / лева, без ДДС. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

34. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Доброволна делба на недвижими  имоти, представляващи УПИ 
VІІІ-18,19,22,29, УПИ ІІ, УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ  и  УПИ ХІІ в кв.25 по 
ПУП-ПРЗ на к/с”Братя Миладинови”, гр. Бургас. 
 

Р Е Ш Е Н И E:   
 
 
Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и Ташо Киряков 
Киряков с ЕГН  и постоянен адрес: гр. Бургас, к/с „ Меден 
Рудник”, бл.461, вх. В, ет. 8, Георги Янакиев Филипов с ЕГН  и 
постоянен адрес : гр. София, ул.”Акад. Методи Попов” № 3, ет.6, ап. 18, 
Георги Атанасов Владев с  ЕГН  и Мирослав Димитров 
Гърненков с ЕГН  и постоянен адрес: гр. Бургас,  к/с „ Братя 
Миладинови”, бл. 71, ет. 13, ап. 6 на недвижим имот, представляващ УПИ 
ІІ с възстановени имоти с пл. № 18,19,22  29, кв.25, то които съгласно 
заповеди № 1856/19.09.2007г. на Зам. Кмет на Община Бургас  и № 2283/ 
30.11.2007г. на Кмета на Община Бургас, са обособени нови урегулирани 
поземлени имоти : УПИ VІІІ-18,19,22,29, УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ 
ХІІ и УПИ ІІ в кв. 25 по плана на к/с „Братя Миладинови” , гр. Бургас, 
съответстващи на квотата на собственост на двете страни , както следва:  
               1. Община Бургас получава в дял и става собственик на следните 
урегулирани поземлени имоти / УПИ / , както следва: 

 - УПИ ІХ в кв. по плана на к/с „ Братя Миладинови”, гр. Бургас 
отреден за жилищно строителство, целият с площ от 907.80 кв.м., 
при граници: север- УПИ ІІ, изток-УПИ ХІІ, ЮГ- улица от о.т. 82 
до о.т.95, запад-УПИ ІІІ, с пазарна стойност 1 808 280/ един 
милион осемстотин и осем хиляди двеста и осемдесет / лева ,без 
ДДС. 
- УПИ Х в кв.25 по плана на к/с „ Братя Миладинови” , гр. Бургас 
отреден за трафопост, целият с площ от 132.50 кв.м., при граници: 
север-улица, изток- УПИ ІІ, юг- УПИ ІІІ, запад- улица от о.т.85 до 
о.т.95, с пазарна стойност 187 230/ сто осемдесет и седем хиляди 
двеста и тридесет / лева ,без ДДС. 



- УПИ ХІ в кв. 25 по плана на к/с „ Братя Миладинови”, гр. Бургас, 
отреден за жилищно строителство, целият с площ от 481.10 
кв.м.,при граници: север-улица, изток- улица от о.т. 82 до о.т.85, 
юг-улица от о.т.82б до о.т.82, запад – УПИ ІІ, с пазарна стойност 
934 750/ деветстотин тридесет и четири хиляди седемстотин и 
петдесет / лева, без ДДС. 
- УПИ ХІІ в кв. 25 по плана на к/с „ Братя Миладинови”, гр. 
Бургас, отреден за жилищно строителство, целият с площ от 
481.10 кв.м.,при граници: север- УПИ ХІ, изток- улица от о.т.82б 
до о.т. 82, юг-улица от о.т. 82 до о.т. 95 и УПИ VІІІ, запад- ІІІ с 
пазарна стойност 943 160 / деветстотин четиридесет и три хиляди 
сто и шестдесет / лева, без ДДС. 
  - УПИ ІІ в кв. 25 по плана на к/с „ Братя Миладинови”, гр. 
Бургас, отреден за озеленяване и спорт, целият с площ от 1502.40 
кв. м., при граници: север-улица, изток- УПИ ХІ и ХІІ, юг- УПИ 
ІІІ и ІХ, запад- УПИ Х, с пазарна стойност 1 385 970 / един милион 
триста осемдесет и пет хиляди деветстотин и седемдесет/ лева, без 
ДДС. 
2. Ташо Киряков Киряков , Георги Янакиев Филипов, Георги 
Атанасов Владев и Мирослав Димитров Гърненков получават в 
дял и стават собственици на урегулиран поземлен имот / УПИ / 
VІІІ- 18,19,22,29, кв. 25 по плана на к/с „ Братя Миладинови”, гр. 
Бургас, отреден за жилищно строителство, целият с площ от 
160.00 кв.м., при граници: север- УПИ ХІІ, изток- улица от о.т. 82 
до о.т.85, юг-улица от о.т. 82 до о.т.95, запад – УПИ ХІІ, с пазарна 
стойност 317 470 / триста и седемнадесет хиляди четиристотин и 
седемдесет / лева ,без ДДС. 
 

     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

35. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими  имоти, 
съставляващи  УПИ ІІ  и УПИ VІ в кв.14 по плана на кв. Акации, гр. 
Бургас. 

 
 

Р Е Ш Е Н И E:   
 

 
   Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и ЕТ 
„Фоноекспрес -3- Кристина Близнакова” със седалище и адрес на 
управление гр. Бургас, ул.” Индустриална” № 44, вписан с ф.д. № 1522/92 
г. с БУЛСТАТ  102232112, представляван от Кристина Свиленова 



Близнакова в недвижими имоти, представляващи УПИ ІІ и УПИ VІ в кв.14 
по плана на кв. Акации, гр. Бургас, като: 
    1. Община Бургас получава в дял и става собственик на урегулиран 
поземлен имот / УПИ / ІІ в кв. 14 по плана на кв. Акации, гр. Бургас целият 
с площ 84 кв.м., отреден за трафопост, при граници : север-УПИ І – 965, 
962, изток- УПИ VІ, юг- УПИ VІ, запад – ул. „ Чайка” с пазарна стойност 
27 925 / двадесет и седем хиляди деветстотин  двадесет и пет / лева. 
   2. ЕТ „Фоноекспрес -3- Кристина Близнакова”, получава в дял и става 
собственик на УПИ VІ, кв. 14 по плана на кв. Акации, гр. Бургас целият с 
площ 283 кв.м., при граници: североизток- УПИ ІІІ, югоизток- 
ул.”Индустриална”, запад - ул. „ Чайка”, север- УПИ І -965,962 и УПИ ІІ с 
пазарна стойност 94 080 / деветдесет и четири хиляди и осемдесет / лева. 
    За уравняване на дяловете  ЕТ „Фоноекспрес -3- Кристина Близнакова” 
да заплати на Община Бургас 59 170 / петдесет и девет хиляди, сто и 
седемдесет/ лева без ДДС, представляващи разликата от 178 кв.м., с които 
се увеличават собствените и 105 кв.м. в УПИ VІ, кв. 14 по плана на кв. 
Акациите, гр. Бургас. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
36. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Доброволна делба на недвижими  имоти, съставляващи УПИ ХL-
105 и УПИ ХL VІІІ-105 в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на кв. Победа, гр. Бургас. 

 
 
 

        Р Е Ш Е Н И E:   
          

Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и Деспина 
Димитрова Атанасова и Йордан Димитров Ламбов на недвижим имот, 
представляващ  УПИ ХL-105 в кв.1 по плана на кв. Победа, гр. Бургас, от 
който съгласно Заповед № 641/ 25.03.2008 год. на Зам. кмета на Община 
Бургас са обособени два нови УПИ ХL- 105 и УПИ ХL VІІІ-105, 
съответстващи на квотата на съсобственост на двете страни, както следва: 
            1. Община Бургас получава в дял и става собственик на не застроен  
урегулиран поземлен имот УПИ  ХL VІІІ-105 в кв. 1 по плана на кв. 
Победа, гр. Бургас целият с площ от 267 кв.м., при граници: север- ул.” 
Страцин”, изток – УПИ ІХ-106, юг- УПИ ХХХІХ-112, ЗАПАД- УПИ ХL- 
105 с пазарна стойност 132 640 / сто тридесет и две хиляди шестстотин и 
четиридесет / лева. 
          2. Деспина Димитрова Атанасова с ЕГН   и постоянен 
адрес : гр. Бургас, ул. „ Копривщица” № 21, ап. 14 и Йордан Димитров 
Ламбов с ЕГН  с постоянен адрес с. Банево, ул.” Янтра” № 16, 
получават в дял и стават собственици на урегулиран поземлен имот  УПИ  



ХL-105 в кв. 1 по плана на кв.Победа, гр. Бургас целият с площ от 261 кв. 
м., при граници: север – ул.” Страцин” , изток УПИ ХL VІІІ-105, юг- УПИ 
ХХХІХ-112, запад – ул. „Чаталджа”, с пазарна стойност на целия имот 130 
500 / сто и тридесет хиляди и петстотин / лева. 
          За управление на дяловете Деспина Димитрова Атанасова  и  Йордан 
Димитров Ламбов да заплатят на Община Бургас 28 100 / двадесет и осем 
хиляди и сто/ лева, без ДДС- представляващи разликата от 61 кв.м. 
идеални части, с което се увеличават собствените им 200 кв.м. идеални 
части в УПИ  ХL- 105 по пазарна цена, определена по независим оценител. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
37. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Учредяване право на строеж на „ЕVN България 
Електроразпределение” АД за изграждане на трафопостове в имоти частна 
общинска собственост на територията на ж.р.” Меден рудник”, гр. Бургас. 
 

 
        Р Е Ш Е Н И E:   

 
          
Да се учреди в полза на „ЕVN България Електроразпределение” АД , със 
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „ Христо Г. Данов” № 37 
вписано в Регистъра за държавни и общински предприятия в том 1 , стр.8, 
парт. 4 по ф.д.№ 2436/ 2000 год. и регистрирано в Електронния търговски 
регистър с ЕФН 1500024361 представлявано от Михаил  Йорданов Томов- 
член на управителния съвет и Людмила Николова Църцева- Владимирова- 
прокурист, право на строеж за изграждане на трафопостове в имоти- 
частна общинска собственост, както следва: 

-  УПИ VІІ в кв. 121 по плана на ж.р. „Меден рудник” , гр. Бургас, 
целият с площ 76 кв.м. при граници: север-улица, изток- УПИ І , юг- 
УПИ VІ, запад- улица, сграда- трафопост със застроена площ 8 кв.м., 
по одобрени инвестиционни проекти с пазарна цена на правото на 
строеж в размер на 11 000 / единадесет хиляди/ лева.  
-  УПИ І -37 в кв. 128 по плана на ж.р.  „ Меден рудник” , гр. Бургас , 
целият с площ 122 кв.м., при граници: северозапад-улица, изток-
улица, юг- УПИ ХV- 37, запад-улица, сграда- трафопост със застроена 
площ 14 кв.м., по одобрени инвестиционни проекти с пазарна цена на 
правото на строеж в размер на 19 300 / деветнадесет хиляди и триста / 
лева. 
-  УПИ ХVІІІ в кв. 72 по плана на ж.р. „ Меден рудник” , гр. Бургас , 
целият с площ 20,88 кв.м., при граници: северозапад - ул. ”Тодор 
Грудов”, североизток – подлез „ Т. Грудов”, югоизток – ул. „Бачо 
Киро”, югозапад – зелена площ, сграда – трафопост със застроена 



площ 8 кв.м., по одобрени инвестиционни проекти с пазарна цена на 
правото на строеж в размер на 11 000 / единадесет хиляди / лева. 
 -  УПИ ХІ в кв. 37 по плана на ж.р. „ Меден рудник” , гр. Бургас , 
целият с площ 147 кв.м. при граници: северозапад – УПИ І , изток – 
УПИ І, югозапад УПИ VІІ-57, сграда – трафопост със застроена площ 
8 кв.м., по одобрени инвестиционни проекти с пазарна цена на 
правото на строеж в размер на 11 000 / единадесет хиляди / лева. 
 - УПИ Х в кв. 184 по плана на ж.р. „ Меден рудник” , гр. Бургас , 
целият с площ 107 кв. м. при граници : североизток – улица, юг- 
улица, запад- пешеходна алея към УПИ ІХ -3 , сграда- трафопост със 
застроена площ  14 кв.м., по одобрени инвестиционни проекти с 
пазарна цена на правото на строеж в размер на 19 300 / деветнадесет 
хиляди и триста / лева.  

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
38. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект, получил траен 
градоустройствен статут в имот частна общинска собственост- УПИ ІV, 
кв.60-б, ж.р.” Меден рудник”, гр. Бургас. 

 
. 

 
 
 

                   Р Е Ш Е Н И E: 
 

Да се уреди на „ Лидер” ООД   гр. Бургас, със седалище  и адрес на 
управление:  гр. Бургас, ж.к. „ Меден рудник” ,ул. „ Босна” № 2, ет.2, 
регистрирано по фирмено дело № 2771/1994 г. по описа на Бургаски 
окръжен съд с БУЛСТАТ  представлявано от управител 
Костадин Андреев Костадинов с ЕГН  право на строеж за 
търговски обект „Магазин за хранителни стоки” със застроена площ 63 
кв.м. в недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ 
УПИ ІV в кв.60б  по плана на ж.р.  „ Меден рудник”, гр. Бургас, целият с 
площ от 25 242 кв.м., за сумата 17 600 / седемнадесет хиляди и 
шестстотин/  лева, без ДДС. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



39. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Учредяване право на строеж за обект, получил постоянен 
градоустройствен статут по § 17 от ПР на ЗУТ в имот- частна общинска 
собственост. 

 
                   Р Е Ш Е Н И Е: 

 
   Да се учреди право на строеж на Радостин Стойков Рупчев с ЕГН 

и постоянен адрес : гр. Бургас, к/с „ Братя Миладинови” бл.66, 
вх. 5, ет. 7   за обект Кафе-аператив „ Бриз”, представляващ едноетажна 
сграда със застроена площ 37,73 кв. м. построена по реда на отменената ал. 
4 на чл. 120 от ППЗТСУ  и получил траен градоустройствен статут в 
недвижим имот актуван с акт № 5219/ 09.09.2008 г.за частна общинска 
собственост, представляващ УПИ І в кв. 160 с площ 4058 кв.м., отреден за 
”жилищно строителство и магазини” по плана на ЦГЧ- Бургас, одобрен със 
заповед № 1021/ 15.12.2003 г. на Зам. кмета на Община Бургас за сумата 
35 400 / тридесет и пет хиляди и четиристотин / лева, без ДДС.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

40. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Учредяване право на пристрояване към сграда, ”Магазин за 
хранителни стоки”, находящ се в УПИ ІІ, кв.33 по плана на зона „В”, ж.р.” 
Меден рудник”, гр. Бургас, изграден върху общинска земя. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
                         Не приема докладната записка 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

41. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Учредяване право на строеж за обект, получил траен 
градоустройствен статут в имот частна общинска собственост- УПИ V в 
кв. 13 по плана на к/с „ Изгрев”, гр. Бургас. 
 
 
 
 
 
 

 



Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 
Да се учреди право на строеж на Иван Янчев Шошолов с ЕГН           
и  постоянен адрес : гр. Бургас, к/с „ Лазур” , ул. „ Поморийска” № 20 и на 
Георги Маринов Маринов с ЕГН и постоянен адрес : с. Равда , 
ул. „Свобода” № 29,  за обект – Бистро „ Уют”, представляващ едноетажна 
сграда със застроена площ 67,85 / шестдесет и седем и осемдесет и пет/ 
кв.м., изградена по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от ППЗТСУ/ отм./ , 
получил траен градоустройствен статут в УПИ V в кв. 13 по плана на к/с 
„Изгрев”, гр. Бургас целият с площ 3234 кв.м., при граници: североизток – 
улица, югоизток – улица и УПИ ІІІ- 55,56,57, югозапад – улица м/у о.т. 833 
и о.т. 850 и УПИ ІV, северозапад – улица, за сумата 26 454 / двадесет и 
шест хиляди и четиристотин петдесет и четири / лева ,без ДДС. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
42. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Учредяване право на пристрояване към сграда, „Аптека”, 
находящ се в УПИ І, кв.8 по плана на зона „А”, ж.р.” Меден рудник”, 
гр.Бургас, изграден върху общинска земя. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 
                          Не приема докладната записка 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
43. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската  
идеална част от недвижим имот- УПИ VІІІ-1126, кв. 43 по плана на зона 
„Г”, ж. р.” Меден рудник”, гр. Бургас.  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
Да се продаде на Силвия Христова Христова с ЕГН   и 
постоянен адрес : гр. Бургас, к/с „ Меден рудник” бл. 477, вх. Б, ет.7; 
Никола Петров Иванов с ЕГН  и Стефан Костадинов 
Костадинов  с ЕГН  и двамата с постоянен адрес : гр. Бургас, 
ул.” Въстаническа” № 58, недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ 75/ 1010 кв.м. идеални части от УПИ VІІІ- 1126, кв. 43 по 



плана на зона „ Г”, ж.р. „ Меден рудник” , гр. Бургас, целият с площ от 
1010 кв.м., при граници: североизток – УПИ Х-1146, югоизток – УПИ VІІ-
1125, югозапад – ул. „ Въстаническа”, северозапад- УПИ ІХ – 1127 , за 
сумата от 14 264 / четиринадесет хиляди двеста и шестдесет и четири / 
лева, без ДДС. 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
44. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физическо лице в УПИ І-1692, в квартал 115 по плана на с. Рудник-с. 
Черно море, Община Бургас 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
Да се продаде на Пламен Георгиев Стоянов с ЕГН   и 
постоянен адрес : гр. Бургас, ул. „Перущица” № 55, ет. 5, недвижим имот- 
частна общинска собственост , находящ се в с.Черно море, Община Бургас, 
представляващ 32/682 / тридесет и две върху шестстотин осемдесет и две/ 
кв.м. идеални части от УПИ І – 1692 / едно римско за имот с 
планоснимачен номер хиляда шестстотин деветдесет и две/ , целият с площ 
682 / шестстотин осемдесет и два / кв.м., в квартал 115 / сто и петнадесет/ 
по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, при граници на 
целия имот: северозапад- УПИ ІІ- 2104; североизток – УПИ ІІІ- 1693; 
югоизток – улица; югозапад- улица, за сумата 1250 / хиляда двеста и 
петдесет/ лева, без ДДС. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

45. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската 
идеална част от недвижим имот- УПИ VІІ-1051, кв.7 по плана на кв. 
Акации, гр. Бургас.  

 
 

        Р Е Ш Е Н И Е: 
 
   Да се продаде на Георги Костадинов Братков с ЕГН   и 
постоянен адрес : гр. Бургас, кв. Акации, ул. „ Горазд”  №6, недвижим 



имот- частна общинска собственост, представляващ 124/310 кв.м. идеални 
части от УПИ VІІ-1051, кв.7 по плана на кв. Акации, гр. Бургас,  целият с 
площ от 310 кв.м. , при граници: североизток- ул. „ Веслец” ; югозапад- 
УПИ VІІІ-1052,  югоизток- ул.” Горазд” ; северозапад- УПИ VІ-1050, за 
сумата 50 220/ петдесет хиляди и двеста/ лева, без ДДС.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

46. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската 
идеална част от недвижим имот- УПИ ХVІІ- 1640, кв. 107 по плана на зона 
„ Г”, ж.р. „ Меден рудник” , гр. Бургас. 
 
 

      Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 
Да се продаде на Георги Димитров Найденов с ЕГН  и Станка 
Димитрова Стоянова с ЕГН  и двамата с постоянен адрес : гр. 
Бургас, ул.Георги Кирков № 23, ет. 2, недвижим имот- частна общинска 
собственост, представляващ  7/ 728 кв.м идеални части от УПИ ХVІІ-1640, 
кв. 107 по плана на зона „ Г” , ж.р. „Меден рудник” , гр. Бургас, целият с 
площ от 728 кв.м., при граници: север- УПИ ХІV- 1629; изток – улица; юг- 
УПИ ХVІІІ- 1640; запад – УПИ ХVІ, за сумата 1050 / хиляда и петдесет / 
лева, без ДДС. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

47. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската 
идеална част от недвижим имот- УПИ ІІІ-1110, кв. 21 по плана на кв. 
Акации, гр. Бургас. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 

                Да се продаде на Иван Вълков Марков с ЕГН  и 
Надежда Петкова Пачева – Маркова с ЕГН  и двамата с 
постоянен адрес: гр. Бургас, к/с „ Меден рудник” , бл. 446, вх. Г, ет. 3, ап. 
65, недвижими имот-частна общинска собственост, представляващ 122/262 
кв. м. идеални части от УПИ ІІІ-1110, кв. 21 по плана на кв. Акации, гр. 



Бургас, целият с площ от 262 кв. м. при граници: североизток- УПИ ІV-
1111; югозапад-УПИ ІІ – 1109; югоизток – УПИ ХІІІ- 1123; северозапад – 
ул. „ Ангел Кънчев”, за сумата  49 400/ четиридесет и девет хиляди и 
четиристотин / лева, без ДДС. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

48. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската 
идеална част от недвижим имот- УПИ ІІ- 1046, кв. 7 по плана на кв. 
Акации, гр. Бургас. 

. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

   Да се продаде на Кирил Атанасов Желев с ЕГН  и постоянен 
адрес: гр. Бургас, кв. акации, ул. „Индустриална” № 62, недвижим имот- 
частна общинска собственост, представляващ 102,66/300 кв. м. идеални 
части от УПИ ІІ- 1046 в кв. 7 по плана на кв. Акации, гр. Бургас, целият с 
площ от 300 кв. м., при граници : североизток- ул. „ Веслец”;югозапад- 
УПИ І – 1045; югоизток – УПИ ІІІ – 1047; северозапад- ул. „ Ангеларий”, 
за сумата 41 600 / четиридесет и една хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС. 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

49. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Продажба на УПИ ХV- 41 в кв.5 по плана на кв. Крайморие, 
гр.Бургас на физически лица по реда на § 42 от ЗИД  към ЗОС / ДВ бр. 54/ 
2008 г./ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

1. Да се продаде на Станко Манолов Казлачев с  ЕГН  и 
постоянен адрес: гр. Бургас, кв. Крайморие, ул. „ Бриз” № 7, общинската 
част от недвижим имот, представляващ 519,34 / 600 кв.м ид.ч. от УПИ ХV-
41 в кв.5 по плана на кв. Крайморие, гр.Бургас, целият с площ от 600 кв.м. 
при граници : североизток- УПИ І-42; северозапад- ул. „ Бриз”; югоизток- 
УПИ ІІ- 40; югозапад- УПИ ХІV-29, за сумата 31 435,68 / тридесет и една 



хиляди четиристотин тридесет и пет цяло и шестдесет и осем / лева,без 
ДДС./ на основание § 42 от ПЗР  към  ЗИД на ЗОС, в редакцията на ДВ бр. 
54/ 2008 г. и чл. 35, ал. 3 от Закона за Общинската собственост/ 
2. Да се продаде на Ангелина Манолова Палеари с ЕГН 
постоянен адрес: Италия, град Милано, ул. „ Паннунцио” №3 общинската 
част по недвижим имот, представляващ 80,66/ 600 кв. м. ид. ч. от УПИ ХV- 
41 в кв. 5 по плана на кв. Крайморие, гр.Бургас, целият с площ от 600 кв.м. 
при граници : североизток- УПИ І-42; северозапад- ул. „ Бриз”; югоизток- 
УПИ ІІ- 40; югозапад- УПИ ХІV-29, за сумата от 4 531, 68 / четири хиляди 
петстотин тридесет и едно цяло и шестдесет и осем / лева, без ДДС./ на 
основание § 42 от ПЗР  към  ЗИД на ЗОС, в редакцията на ДВ бр. 54/ 2008 
г. и чл. 35, ал. 3 от Закона за Общинската собственост/.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

50. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Продажба на УПИ ІІ-59 в кв. 14 по плана на кв. Крайморие,  
гр.Бургас, частна общинска собственост на физически лица по реда на § 42 
от ЗИД към ЗОС/ ДВ бр. 54/ 2008г./ 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 
1. Да се продаде на Фанка Раданова Чавдарова с ЕГН   е 
Емилия Йосифова Маринова с ЕГН  и двете с постоянен адрес: 
гр. Бургас, кв. Крайморие, ул. „Бриз”  № 4, общинска част от недвижим 
имот, представляващ 362,3/ 1266 кв. м. ид.ч от УПИ ІІ-59 в кв. 14 по плана 
на кв. Крайморие,  гр.Бургас, целият с площ от 1266 кв.м.,при граници: 
североизток- УПИ ІІІ-60  и  УПИ ІV-60; северозапад- улица; югоизток- 
ул.”Бриз” ; югозапад – УПИ V-58  и УПИ І- 58, за сумата от 10 173,38 / 
десет хиляди сто седемдесет и три цяло и тридесет  и осем / лева, без ДДС / 
на основание § 42 от ПЗР  към  ЗИД на ЗОС, в редакцията на ДВ бр. 54/ 
2008 г. и чл. 35, ал. 3 от Закона за Общинската собственост/.  
2. Да се продаде на Величка Ненова Михова с ЕГН  и Гина 
Стоянова Димитрова с ЕГН  и двете с постоянен адрес : гр. 
Бургас, кв. Крайморие, ул. „Бриз”  № 4а общинска част от недвижим имот, 
представляващ 458,6/ 1266 кв. м. ид.ч. от УПИ ІІ-59 в кв. 14 по плана на кв. 
Крайморие,  гр.Бургас, целият с площ от 1266 кв.м.,при граници: 
североизток- УПИ ІІІ-60  и  УПИ ІV-60; северозапад- улица; югоизток- 
ул.”Бриз” ; югозапад – УПИ V-58  и УПИ І- 58, за сумата от 18 634,35/ 
осемнадесет хиляди шестстотин тридесет и четири цяло и тридесет и пет / 



лева, без ДДС/ на основание § 42 от ПЗР  към  ЗИД на ЗОС, в редакцията 
на ДВ бр. 54/ 2008 г. и чл. 35, ал. 3 от Закона за Общинската 
собственост/. 
3. Да се продаде на Давид Раданов Раданов  с ЕГН   и 
Севдалина Раданова Качикова с ЕГН  и двамата с постоянен 
адрес : гр. Бургас, кв. Крайморие , ул. „ Вълнолом” № 25а, общинската 
част на недвижим имот, представляващ 283,7/ 1266 кв. м. ид.ч. от УПИ ІІ-
59 в кв. 14 по плана на кв. Крайморие,  гр.Бургас, целият с площ от 1266 
кв.м.,при граници: североизток- УПИ ІІІ-60  и  УПИ ІV-60; северозапад- 
улица; югоизток- ул.”Бриз” ; югозапад – УПИ V-58  и УПИ І- 58, за сумата 
от 26 012,98 / двадесет и шест хиляди и дванадесет цяло и деветдесет и 
осем/ лева, без ДДС/ на основание § 42 от ПЗР  към  ЗИД на ЗОС, в 
редакцията на ДВ бр. 54/ 2008 г. и чл. 35, ал. 3 от Закона за Общинската 
собственост/. 
4. Да се продаде на Петър Щерев Михайлов с ЕГН  и постоянен 
адрес : гр. Бургас, кв. Крайморие, ул. „Вълнолом” № 25а , общинската част 
от недвижим имот , представляващ 161,40/ 1266 кв. м. ид.ч. от УПИ ІІ-59 в 
кв. 14 по плана на кв. Крайморие,  гр.Бургас, целият с площ от 1266 
кв.м.,при граници: североизток- УПИ ІІІ-60  и  УПИ ІV-60; северозапад- 
улица; югоизток- ул.”Бриз” ; югозапад – УПИ V-58  и УПИ І- 58, за сумата 
от 10 564,05 / десет хиляди петстотин шестдесет и четири цяло нула пет / 
лева, без ДДС./ на основание § 42 от ПЗР  към  ЗИД на ЗОС, в редакцията 
на ДВ бр. 54/ 2008 г. и чл. 35, ал. 3 от Закона за Общинската 
собственост/. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
51. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, 
представляващ УПИ ІV-770, кв.81 по плана на кв. Долно езерово, гр. 
Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на 
ЗОС/ ДВ бр. 54/ 2008 год/. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 
 

Да се продаде на Пенка Стоянова Николова с ЕГН  и постоянен 
адрес : гр. Бургас, кв. Долно езерово, ул. „ Арбанаси” № 31, урегулиран 
поземлен имот ІV-770 в кв. 81 по плана на кв. Долно езерово, гр. Бургас, 
целият с площ 817 кв.м. при граници: северозапад – улица; североизток- 
УПИ V -772 и УПИ VІІ-771; юг- УПИ ХІ-762 и УПИ ХІІ- 763; запад- УПИ 
ІІІ-769 за сумата от 19 101/ деветнадесет хиляди и сто и един / лева, без 
ДДС,представляваща данъчна оценка, увеличена с 20% за 765/817 кв. м. 



идеални части и пазарната  стойност на 52/ 817 кв. м. идеални части, 
изготвена от независим оценител. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

52. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Продажба на УПИ VІІІ-23 в кв.16 по плана на с. Ветрен, Община 
Бургас , с отстъпено право на строеж , по реда на § 42 от от ПЗР към ЗИД 
на ЗОС/ ДВ бр. 54/ 2008 г./ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 
Да се продаде на Петко Георгиев Янков с ЕГН  и постоянен 
адрес : с. Ветрен, ул. „ Латинка” № 6, 282, 50 кв. м. идеални части от УПИ 
VІІІ-23 в кв. 16 по плана на с. Ветрен, Община Бургас, целият с площ 565 
кв. м., при граници : североизток – УПИ VІІ-22; югоизток – улица; 
северозапад – УПИ ХV; югозапад – УПИ ІХ – 24, за сумата от 1 169/ 
хиляда сто шестдесет и девет/ лева, без ДДС. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
53. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Продажба на УПИ ХІІІ в кв. 17 по плана на с. Ветрен , Община 
Бургас , с отстъпено право на строеж , по реда на § 42 от  ПЗР към ЗИД на 
ЗОС/ ДВ бр. 54/ 2008 г./ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

  Да се продаде на Георги Иванов Георгиев  с ЕГН  и постоянен 
адрес : с. Ветрен, Община Бургас, ул. „ Вежен” № 59, 400 кв.м. идеални 
части от УПИ ХІІІ в кв. 17 по плана на с. Ветрен , Община Бургас, целият с 
площ 800 кв. м., при граници: североизток – УПИ ІІ -47; югоизток – УПИ 
Х-46 и ХІІ- 45; югозапад – улица; северозапад – УПИ І, за сумата от 4 404/ 
четири хиляди четиристотин и четири/ лева, без ДДС. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

54. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
намиращ се в с. Ветрен, Община Бургас.  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Да се продаде на Мариана Василева Гетова с ЕГН  и постоянен 
адрес : гр. Бургас, ул. „ Цар Самуил” № 25, недвижим имот, представляващ 
2,50 / две цяло и петдесет / кв. м. идеални части от УПИ VІІІ- 23 / осем 
римско тире двадесет и три / в кв. 16 / шестнадесети / по плана на с. 
Ветрен, целият с площ 565/ петстотин шестдесет и пет / кв. м., при 
граници: североизток- УПИ ХV-10,597;  югоизток – УПИ VІІ-22; югозапад 
– улица ; северозапад- УПИ ІХ – 24, за сумата от 195 / сто деветдесет и пет/ 
лева ,без ДДС. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
55. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Продажба на УПИ ХІІІ- 1078, 1079 в кв.82 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./ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Да се продаде на Ненко Вичев Георгиев с ЕГН   и постоянен 
адрес : с. Ветрен, ул. „ Минерална” № 35, 797 кв.м. идеални части от УПИ 
ХІІІ- 1078, 1079 в кв.82 по плана на с. Банево, Община Бургас, целият с 
площ 1375 кв.м. , при граници : север – УПИ ІІІ- 1083, ІV – 1084,1087; 
изток – дере ; запад – УПИ ХІV – 1077; юг- улица, за сумата от 6 419/ шест 
хиляди четиристотин и деветнадесет / лева, без ДДС. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

56. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, 
намиращ се в.з. „Минерални бани” , Община Бургас. 
 

 



 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Да се  продаде на Панайот Георгиев Гайдов с ЕГН   и 
постоянен адрес : гр. Бургас, ул. „ Оборище” № 21, недвижим имот, 
представляващ 203 / двеста и три / кв.м. идеални части от УПИ V – 444,445 
/ пет римско за имоти четиристотин четиридесет и четири, четиристотин 
четиридесет и пет / в кв. 27 / двадесет и седем / по плана на в.з. 
„Минерални бани” , Община Бургас, целият с площ 1050 / хиляда и 
петдесет / кв. м., при граници : север- УПИ ІV- 710, 442, 443; изток – 
улица, юг- УПИ VІ- 446; запад – дере, за сумата от 29 765 / двадесет и 
девет хиляди, седемстотин шестдесет и пет / лева, без ДДС. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

57. Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, 
относно: Продажба на тавански и избени помещения-частна общинска 
собственост, находящи се в бл. 5,кв. „ Работнически жилища”. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

Да се продадат на Димитър Колев Колев с постоянен адрес : гр. Бургас, кв. 
„ Работнически жилища”, бл. 5, вх. А , ет. 1, ап. 1, складови помещения в 
цитираната сграда , както следва : таванско помещение № 3, таванско 
помещение № 4а, таванско помещение- WC  и коридор със застроена площ 
35.53 кв.м., при граници: изток – външен зид; запад – стълбище ;север – 
външен зид ; юг – тавански помещения № 46 и 6 и 1/2 ид.част от избено 
помещение № 5 с площ 11.44 кв. м., за сумата от 7800 / седем хиляди и 
осемстотин/ лева, без ДДС. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
58. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет 
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и 
спорт”, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Тинка Стоянова Бонева. 

 
 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Да се изплати от Общински бюджет на Тинка Стоянова Бонева, с 
постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „ Цариградска” № 70, ет.6, еднократна 
сума от 3 000 / три хиляди / лева. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

59. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет 
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и 
спорт”, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Гинка Иванова Петрова - Василева.  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Да се изплати от Общински бюджет на Гинка Иванова Петрова – Василева 
с ЕГН  живуща в гр. Бургас, кв. Акации, ул. „ Ангеларий” № 
17, еднократна сума от 3 000  / три хиляди / лева. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

60. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет 
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и 
спорт”, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Радка Йорданова Костова и Иван Йорданов Костов. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Да се изплати от Общински бюджет на Радка Йорданова Костова с ЕГН 
и Иван Йорданов Костов с ЕГН  живущи в с. 

Маринка, Община Бургас, ул. „ Девети май” № 13, еднократна сума от 
2 000 / две хиляди / лева. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
61. Докладна записка от Димитъ р Николов Николов –  Кмет на 
Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Петър Костадинов Костадинов. 
 

 



Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Да се изплати от Общински бюджет на Петър Костадинов Костадинов с 
ЕГН  живущ в с. Ветрен , ул. Ал. Стамболийски” № 9, 
еднократно сумата от 3 000 / три хиляди / лева за изграждане на 
асансьорно съоражение за адаптиране на жилището му. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

62. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет 
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и 
спорт”, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Антоанета Николова Стоянова.  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Да се изплати от Общински бюджет на Антоанета Николова Стоянова с 
ЕГН  живуща в гр. Бургас,  кв. Горно Езерово, ул. „ Божур” № 
13, еднократна сума от 3 000 / три хиляди / лева. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
63. Молби за опрощаване.  
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

             Двете молби да бъдат отложени за следващото заседание. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
64. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас, 
относно: Актуализация в Разчета на капиталовите разходи за 2008 година. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

„Реконструкция ул. Копривщица” с 323 000 лв.- субсидия от 
републикански бюджет. 



2. Променя източника на финансиране на обект № 109, § 5200, функция 06- 
„ КПС Сарафово с тласкател до ПСОВ Поморие” като увеличава 
средствата от републикански бюджет с 323 000 лв. и намалява собствените 
бюджетни средства с 323 000 лв. 
3. Намалява годишната задача на обект № 946, § 5200, функция 06- 
„Детска площадка к/ с „Меден Рудник” на 50  000 лв. собствените 
бюджетни средства и обекта става преходен за 2008/2009 год. 
4. Увеличава § 97-00- резерв общински със сумата 393 000 лв.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

65. Докладна записка от Валери Симеонов- Председател на Общински 
съвет Бургас, относно: Предоставяне на финансова помощ за турнето на 
учебния оркестър на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” във Виена, 
Австрия. 

 
 

  Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

Да се предостави сумата от 5 000  / пет хиляди / лева на Националното 
училище за музикално и сценично изкуство „ Проф. Панчо Владигеров” за 
транспортни разходи за осъществяване на концертно турне в град Виена , 
Австрия. Сумата да бъде отпусната от фонд  „Други средства”, 
направление „ Култура”.  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
66. Докладна записка от  Димитър Николов, относно: Промяна на 
действащия ПРЗ на кв. 47, УПИ ІІІ, ІV и V в Зона  „ Г”, ж.р. „ Меден 
рудник” с цел удовлетворяване на обществени потребности и със социална 
функция. 
 

 
  Р Е Ш Е Н И Е: 

 
Да се измени действащия план – ПРЗ на кв. 47, УПИ ІІІ, ІV  и V, общинска 
собственост в Зона „ Г”, ж.р. „ Меден рудник”, като се изготви служебен 
проект от общинска администрация за обособяване на УПИ за :  
     1. изграждане на социални жилища- около 20 броя сгради на 2 етажа със 
застроена площ около 50 кв.м. и РЗП около 120 кв.м.- редова застройка и 
общо дворно пространство с благоустрояване; 
    2. обособяване на детска площадка и озеленяване; 



    3. изграждане на молитвен дом за традиционно мюсюлманско 
вероизповедание.  

 
 

                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС 
 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) В. СИМЕОНОВ 
 

 




