
 
 

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

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 17 
от заседанието на 22.01. и 29.01.2009 година 

 
    ВЪПРОСИ НА ДНЕВЕН РЕД: 
 
                                        

1. Избор на Председател на Общинския съвет 
 

2. Докладна записка от Ивелина Василева-Зам.кмет 
„Евроинтеграция и екология” на Община Бургас,относно: Даване 
на съгласие за кандидатстване на Община Бургас по Оперативна 
програма  „Регионално развитие” 2007-2013 по Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”,операция 1.4. 
„Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-
03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна 
инфраструктура за  предотвратяване на свлачища в градските 
агломерации” с проекта  „Укрепване на свлачище по ската зад Летен 
театър в Приморски парк- Бургас” и за изграждане на съоръжения за 
стабилизиране на свлачищния участък. 

 
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице  Димка Станкова Христова. 

 
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас,относно: Изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне  размера на местните данъци, приета от Общински съвет 
– Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008 г. 

 
5. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: 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. 

 
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и 



допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и 
информационна дейност на територията на Община Бургас.  

 
7. Докладна записка от общинските съветници на СДС, относно: 

Изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и 
рекламната и информационна дейност на територията на Община 
Бургас. 

 
8. Докладна записка от групата общинските съветници на ПП 

„ГЕРБ”, относно: Допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската 
администрация на Община Бургас. 

 
9. Докладна записка от група общински съветници от „ГЕРБ”, 

относно: Приемане на Наредба за именуване и преименуване на 
обекти с общинско значение на територията на Община Бургас. 

 
10.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Приемане на План на Община Бургас за 
управление при кризи вследствие на терористична дейност. 

 
11.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за 
социални разходи за облекчаване на разходите за транспорт на 
определени групи граждани. 

 
12.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за 
социални разходи за общинска дейност „Превоз на трудноподвижни 
лица” и общинска дейност „Превоз на деца и младежи с 
увреждания”. 

 
13.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: 1.Одобряване на Подробен устройствен 
план- Парцеларен план за трасе на кабел 20 кV за ел. захранване на 
трафопост в местност „Край село”, землище с. Маринка,Община 
Бургас, в обхват от съществуващ БКТП до нов БКТП в УПИ 
ХХХVІІ-277,278 в масив 2. 
2. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за 
трасе на  обслужващ път до имот пл. №312 в местността „Гьол бою”, 
землище с.Рудник    ПУП- Парцеларен план за трасе на довеждащ 
колектор до ПСОВ.  



3. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за 
трасе на             
водопровод  за ПИ № 34, масив 77, местност „Хайнлъка”, землище 
Бургас. 

 
14.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен 
план- Парцеларен план за трасе за преминаване на външен 
захранващ водопровод и улични водопроводи до имот пл. №1 в 
масив 16, местност „Големият камък” и имот пл.№17  масив 1 в 
местността „Край село” в землището на с. Димчево.  
2. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за 
трасе на външен водопровод за захранване  на УПИ VІ-754, квартал 
5 по плана на Промишлена зона „Меден рудник”, гр. Бургас. 
3. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за 
трасе на водопровод за захранване на обособените УПИ за имот пл. 
№ 133 в местност „Лозята" и за имоти 286,282 и 289 в местност 
„Долни плочи” землище с. Маринка, общ. Бургас. 

 
15.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на  

Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на 
Териториално-устройствения план на Община Бургас, в частта на 
землищата на с. Маринка, с.Димчево и с.Твърдица. 

 
16.  Докладна записка от инж. Костадин Марков- Зам.кмет „УТС” 

Община Бургас, относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ за 
обособяване от УПИ І общ. в кв. 127 по плана на Районен център 
„Меден рудник”-гр. Бургас на нов УПИ за изграждане на трафопост. 

 
17.   Докладна записка от инж. Костадин Марков- Зам. кмет „УТС” 

Община Бургас, относно: Частично изменение на ПУП –ПРЗ за 
обособяване от УПИ  ХІV общ. в кв. 24 А по плана на жк. „Изгрев”- 
гр. Бургас на нов УПИ за  изграждане на трафопост. 

 
18.   Докладна записка от общинските съветници на СДС, относно:  

Ремонт и благоустройство на подлеза в кв. „Меден рудник”, 
бул.„Тодор Грудов”. 

 
 

19.  Докладна записка от общинските съветници на СДС, относно: 
Необходимостта от реконструкция и обезопасяване на следните 
съществуващи детски площадки. 

 



20.  Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ”, 
относно: Избор на Комисия за установяване на конфликт на 
интереси по чл. 25, ал.3 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси/ В сила от 01.01.2009 год.,обн. ДВ 
бр.94/31.10.2008г-/ ЗПРКИ/. 

 
21.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Определяне на преимуществен ползвател 
на моторно превозно средство, собственост на Община Бургас, 
прехвърлено от Министерството на образованието и науката за 
превоз на ученици. 

 
22.  Докладна записка от Стоян Иванов-Общински съветник и 

Председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за 
приватизация, относно: Предложение за приемане на минимална 
конкурсна цена за продажба на: Обособен обект, ул. „Христо Ботев” 
№ 13, ет.3 в УПИ ІІІ, кв. 80, гр. Бургас. 

 
23.  Докладна зписка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Доброволна делба на урегулирани 
поземлени имоти в кв. 144 и кв. 148 по ПУП-ПРЗ на Районен център 
на ж.р. „Меден рудник”, гр. Бургас. 

 
24.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот-частна 
общинска собственост, намиращ се в гр. Българово, Община Бургас. 

 
25.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот-частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ІV- 1518, в квартал 107 
по плана на с. Рудник-с.Черно море , Община Бургас. 

 
26.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

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

 
27.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот -частна 
общинска собственост, за нуждите на Сдружение с нестопанска цел 
„Самотна майка”, гр. Бургас, осъществяващо  дейност в обществена 
полза. 

 



28.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 
Община Бургас,  относно: Прекратяване на съсобственост между 
Община Бургас и физическо  лице в УПИ V- 429, кв. 55 по плана на 
кв. Сарафово, гр. Бургас. 

 
29.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Даване разрешение Община Бургас да 
придобие право на строеж за изграждане на колектор за ПСОВ 
„Меден рудник” в частни имоти. 

 
30.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Закупуване на терен за изграждане на 
канално-помпена станция за обект „Канализация на с.Рудник-
с.Черно море”, Община Бургас. 

 
31.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на 
ползване на читалище „Антон  Страшимиров” върху сградата на 
Младежки дом в с. Черно море, Община  Бургас.  

 
32.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 

Бургас,  относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице Кузман Михайлов Иванов. 

 
33.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 

Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице Антон Драганов Асенов. 

 
34.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 

Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице Марина Анатолиевна Терлугова.     

 
35.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 

Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице Станимира Котева Байлова. 

 
36.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 

Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице Гергана Кирилова Стайкова. 

 
37.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 

Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице Руслан Михайлов Димитров. 



 
38.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 

Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице Донка Георгиева Паскалева. 

 
39.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 

Община Бургас, относно: Създаване на клуб „Православни 
християнски традиции и празници” при ОДК Бургас. 

 
40.  Докладна записка от Семир Абумелих – общински съветник от 

групата на ПП „ГЕРБ”, относно: Допълнение към решение № 66 от 
протокол № 16 от 20.12.2008 г. 

 
41.  Докладна записка от група общински съветници от ПП 

„АТАКА”,относно: Отмяна на решение прието по т.66 от дневния 
ред на 16-то заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 18 и 
20.12.2008г. 

 
42.  Молби за опрощаване 

 
     43. Декларация от Общински Съвет гр. Бургас 
 
 
 

1. Избор на Председател на Общинския съвет, съгласно чл. 21, ал. 1 т. 
3 във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА. 

 
                                            Р Е Ш Е Н И Е: 

 
    Избира за председател на Общински съвет Бургас Снежина Минчева      
    Маджарова 
       ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 
2. Докладна записка от Ивелина Василева-Зам.кмет „Евроинтеграция 
и екология” на Община Бургас,относно: Даване на съгласие за 
кандидатстване на Община Бургас по Оперативна програма  „Регионално 
развитие” 2007-2013 по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”,операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и 
превенция на риска”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG161РО001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на 
дребномащабна инфраструктура за  предотвратяване на свлачища в 
градските агломерации” с проекта  „Укрепване на свлачище по ската зад 



Летен театър в Приморски парк- Бургас” и за изграждане на съоръжения за 
стабилизиране на свлачищния участък. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

            1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по Оперативна 
програма  „Регионално развитие” 2007-2013 по Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”,операция 1.4. „Подобряване 
на физическата среда и превенция на риска”, по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-03/2008 „Подкрепа за 
изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за  
предотвратяване на свлачища в градските агломерации” с проект  
„Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк- 
Бургас” 
         2. Дава съгласие за изграждане на съоръженията за стабилизиране на 
свлачищния участък. 
         3. Необходимите средства за мостово финансиране ще се осигурят от 
резервния фонд за съфинансиране на проекти от бюджета на Община 
Бургас. 
 
      -------------------------------------------------------------------------------------------                       
 
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община 
Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице  Димка Станкова Христова.  

 
 
                                                       Р Е Ш Е Н И Е:                                 
 
                                                         
Да се изплати на Димка Станкова Христова, ЕГН  живуща в гр. 
Българово, ул. „ Марица” № 14 еднократна сума от 3 000 / три хиляди / 
лева за продължаване лечението в болницата. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------             

 
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне  
размера на местните данъци, приета от Общински съвет – Бургас, 
Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008 г. 
 
 
 



                                                       Р Е Ш Е Н И Е:      
                            
В Наредбата за определяне размера на местните данъци се запазват 
миналогодишните размери на местните данъци, в това число: 
Чл.18 –Данъкът върху недвижими имоти остава 1,45 на хиляда; 
Чл.31, т.2 – Данъкът върху наследствата за лица извън братя и сестри и 
техните деца, остава 6,0 на сто; 
Чл.41, ал.(1), т.б – Данъкът при дарение на имущество между лица, извън 
братя и сестри и техните деца, остава 6,0 на сто.” 
Чл.41, ал. 2 – Данъкът при възмездно придобиване на имущество остава в 
размер 2,5 на сто. 
 
      Правят се следните изменения  и допълнения: 
  
  В чл. 6, ал.4 числото „1680” се заменя с „2520”; 
  В чл. 20, ал. 1, т. 5 се изменя така: 
  „5. сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения 
кръст, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в 
друга държава – страна по Споразумението на Европейското икономическо 
пространство;”. 
  
  В чл. 31 се правят следните изменения: 
  - в т. 1/ данъка върху наследствата за братя и сестри и техните деца/ 
думите „1,0” се заменят с „0,8”. 
 
  В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:  
  - в ал. 1, т.2 се изменя така: 
  „2. имуществото, завещано на държавата и общините;” 
   създава се т.2а: 
  „2а. имуществото завещано на Българския червен кръст, законно 
регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите 
юридически лица, които не са търговци, с изключение на организациите с 
нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза”; 
- създава се ал. 4: 
/4/ ал.1, т.2а се прилага и когато имуществото се наследява от идентични 
или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския 
съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. Освобождаването в този случай е при 
условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута 
или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на 
съответната държава, както и неговия легализиран превод на български 
език. 
 



В чл. 38, ал.3 думите „внесени в страната като нови” се заменят с „ които 
не са регистрирани за движение в страната”. 
 
В чл. 41 се правят следните изменения:  
- в ал. 1 т.1 / данъка при дарение на имущество между братя и сестри и 
техните деца / думите „1,0” се заменят с „0,8”; 
 
В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения: 
- в ал. 1, т. 1 буква  „б” се изменя така:”б/ образователните, културните и 
научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните 
институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-
социални грижи за деца”; 
  създава се буква „е”: „е/ лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за 
лечебните заведения”; 
- в т. 2 думите „ на български граждани” се заменят с „на граждани на 
държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство”. 
 
Създават се ал. 3 и 4: 
„/3/ ал. 1, т.1, букви „б”, „в”, „г” и „е”, т.4 и 7 се прилагат и когато 
имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в 
друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство. 
Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи 
официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което 
придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на 
съответната държава, както и неговия легализиран превод на български 
език.  
/4/ Освобождаването по ал. 1, т.2 е при условие, че лицето представи 
договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение 
или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и 
медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване”. 
 
В чл.52, ал.1 т.4 се изменя така: 
„4. лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност 
от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 
117,64 кW”. 
 
В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения : 
Създава се нова ал. 6: 
„/6/ Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните 
дейности по т.3 и 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността 
по т.3 от приложение № 4”. 



Досегашната ал. 6 става ал. 7. 
 
В преходните и заключителни разпоредби се добавят: 
§ 7. За 2009 г. размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка 
върху наследствата и данъка при придобиване на имущества по чл. 44, ал.1 
и 2 от Закона за мастните данъци и такси се определят в срок до 31.01.2009 
г. В случай че в този срок не са определени нови размери за 2009 г, се 
прилагат минималните размери на данъците, определени в чл. 22, 36 и 
чл.47, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси. 
/2/ До определяне на размерите по ал. 1 данъкът при придобиване на 
имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси  и 
данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните 
размери за съответните данъци, предвидени в закона. 
§ 8. За 2009 г. първата вноска по чл. 28, ал.1 от Закона за местните данъци 
и такси се внася в срок от 1 март до 30 април. 
/2/ На предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 
на сто.   

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                   
5. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: 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 Е:     
                            
Глава ІІ Местни такси. 
Раздел І: Такса за административни услуги 
Чл. 35 придобива следната редакция: 
„/1/ За издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал.1 от Закона за 
тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер, определен от 
общинския съвет. 
/2/ Размерът на таксата се определя въз основа на разходите, извършвани 
от общината за обработка на документите” 
 
Чл. 36 се изменя така: 



„Таксата по чл. 35 се заплаща при предявяване на искането за издаване на 
разрешение”. 
 
Чл. 37, чл. 38 и чл. 39 се отменят. 
 
Навсякъде в Наредбата и Тарифите към нея, думите „домове за социални 
грижи” се заменят със „специализирани институции за предоставяне на 
социални услуги”; 
 
 В приложение 1 „Тарифа на местните такси по ЗМДТ”, в раздел VІ „Такси 
за административни услуги” 
ред 
-За разрешение се събират такси, както следва:  
се изменя така 
-За разрешения за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите 
изделия 

200,00 

 
следващите редове до ред  
 
е/ за временен щанд за продажба на вина, продукти от грозде и вино, спирт, 
дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и 
др. подобни 

За всеки ден – 
24,00 лв. 

включително се отменят. 
 

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

 
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна 
дейност на територията на Община Бургас. 
 

Р Е Ш Е Н И Е:     
 
                          Приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна 
дейност на територията на Община Бургас, приета с решение по т.45 на 
проведеното на 18.09.2008 г. заседание на Общински съвет Бургас както 
следва: 

§ 1. В чл.2, ал. 1, т. 1 след текста „за срок до” се добавя текста 
„възникване на инвестиционна инициатива за реализиране 
предвижданията на подробния устройствен план, но не повече от” и 
придобива следната редакция: 



  „Годишни / за срок до възникване на инвестиционна инициатива за 
реализиране предвижданията на подробния устройствен план, но не 
повече от 3 години/- разположени по схема, която се одобрява до края на 
месец ноември всяка година и действа до края на месец ноември на 
следващата година. В рамките на текущата година, Главният архитект 
може по изключение да допусне промяна в схемата и да одобри отделна 
схема за разполагане на преместваеми обекти във връзка с възникнали 
обществени или други конкретни нужди/ панаири, изложбени площади и 
др/”. 

§ 2. В чл. 2, ал.1, т.2 придобива следната редакция: 
„Кратковременни – разположени по схема, която се одобрява във връзка с 
провеждането на градски празници, чествания, изложения, презентации, 
промоции, атракционни тържества и др.обществени прояви, за не 
повече от 30 дни.” 

§ 3.В чл. 2, ал. 1 се създава нова точка 4 със следната редакция: 
„Сезонни – разположени по схема, която се одобрява от Главния архитект 
до края на месец февруари и действа до края на месец ноември на 
текущата година”. 

§ 4. В чл. 2, ал.3, т.13 придобива следната редакция: 
„Промишлени стоки – само на територията на районните пазари и 

базари в поземлени имоти и УПИ-частна общинска собственост, 
концесионираните територии с право за поставяне на преместваеми обекти 
и в частни имоти.”   

§ 5. В чл. 4, ал. 5 след текста „обектите по чл. 2, ал.1, т.2” се добавя 
текста „и схемите за разполагане на маси” и придобива следната редакция: 
„Схемите за поставяне на обектите по чл. 2, ал. 1, т.2 и схемите за 
разполагане на маси се изработват от заинтересуваните лица и се 
представят от главните експерти „АС” при Териториалните дирекции на 
Община Бургас на Главния архитект на Община Бургас за одобрение”. 

§ 6. В Чл.5, ал.1 след текста „преместваеми обекти” се добавя текста 
„по чл.2, ал.1, т.1, 3 и 4” и придобива следната редакция: 
„Заинтересуваните лица подават заявление за издаване на разрешение за 
поставянето на преместваеми обекти по чл.2, ал.1, т.1, 3 и 4 или елементи 
на градското обзавеждане по образец, утвърден от Кмета на Община 
Бургас, в съответната Териториална дирекция по местонахождението на 
обекта. Към заявлението се прилагат следните документи:” 

§ 7. Чл.5, ал.1, т.2 се отменя. 
§ 8. Чл.5, ал.1, т.7 се отменя. 
§ 9. В чл. 5, ал. 1, т. 11 текста „проведена процедура по” се заменя с 

„налице влязла в сила заповед за”, а текста „ както и че не е свързано лице 
с друго лице, по отношение на което е проведена такава процедура” се 
отменя и придобива следната редакция: 



„Декларация от заявителя, че по отношение на него не е налице влязла в 
сила заповед за принудително премахване на преместваем обект”. 

§ 10. Чл.5, ал.2 се отменя. 
§ 11. В чл. 5, ал. 4, изречение 1, в израза „повече от присъстващите 

членове” се заличава думата „повече” и изречението придобива следната 
редакция: 
„Комисията заседава при кворум повече от половината от състава си и 
взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите членове”. 

§ 12. Чл. 5, ал. 5 се изменя и придобива следната редакция: 
„Заинтересуваните лица подават заявление за издаване на разрешение за 
поставянето на преместваеми обекти по чл.2, ал.1, т.2 по образец, утвърден 
от Кмета на Община Бургас, в съответната Териториална дирекция по 
местонахождението на обекта. Разрешенията за поставяне на тези обекти 
се издават от съответния териториален директор след съгласуване със 
секретаря на общината и след заплащане на дължимата такса.” 

§ 13. В чл. 5 се създава нова ал.6 със следната редакция: 
„След изтичане срока на разрешение за поставяне на маси, такива 

могат да бъдат разполагани само в съответствие с одобрената при издаване 
на разрешението схема и след заплащане на дължимата такса на касата на 
съответната териториална дирекция и одобрение от нарочната комисия.” 

§ 14. Чл. 6, ал. 1, т.1 се изменя и придобива следната редакция:  
„Трите имена, номера на документ за самоличност и постоянния адрес на 
физическите лица, съответно наименованието, единния идентификационен 
код, адреса на управление, правно-организиционната форма и имената на 
представляващия на юридическите лица”. 

§ 15. В чл.6 се създава нова ал. 10 със следната редакция: 
„Не се издава разрешение за поставяне на преместваеми обекти на лица: 
1. Които не са представили всички изискуеми документи по чл.5, ал.1, 
респективно представените документи не отговарят на изискванията; 
2. По отношение на които са налице влезли в сила заповеди за премахване 
по реда на чл. 57а от ЗУТ в рамките на три календарни години, следващи 
годината през която заповедта е влязла в сила. 
3. Подали заявление за позиция, която не е предвидена в одобрената схема 
за съответната година”. 

§ 16. В чл.36, т.1 отпада изречението „За спазване на това изискване 
възложителят, изпълнителят и лицето, в чиято полза се поставя съответния 
обществено информационен елемент, отговарят солидарно” и придобива 
следната редакция: 
„Разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и други 
информационни елементи по стълбовете на уличното осветление, 
електропреносната и електроразпределителната мрежа, стълбовете на 
контактната мрежа на масовия градски транспорт и автобусните спирки, 
контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, 



върху дървета и едро размерна растителност, както и на всякакви други 
непредвидени за целта места”. 

§ 17. В чл.39, ал.1, т.8 се отменя. 
§ 18. В чл. 39, ал.1, т.9 текста „проведена процедура по” се заменя с 

„налице влязла в сила заповед за”, а текста „както и че не е свързано лице с 
друго лице, по отношение на което е проведена такава процедура” се 
отменя и придобива следната редакция: 
„Декларация от заявителя, че по отношение на него не е налице влязла в 
сила заповед за принудително премахване на рекламно информационен 
елемент”. 

§ 19. В чл.39, ал.2 се отменя. 
§ 20. Чл. 43, ал.2, т.1 се изменя и придобива следната редакция: 

„Трите имена, номера на документ за самоличност и постоянния адрес на 
физическите лица, съответно наименованието, единния идентификационен 
код, адреса на управление, правно-организиционната форма и имената на 
представляващия на юридическите лица”. 

§ 21. Чл. 43, ал.5 се изменя и придобива следната редакция: 
„Разрешението за поставяне се издава за срок до възникване на 
инвестиционна инициатива за реализиране предвижданията на подробния 
устройствен план, но не повече от 3 години”. 

§ 22. В чл. 43 се създава нова ал.9 със следната редакция: 
„Не се издава разрешение за поставяне на рекламно-информационни 
елементи на лица: 

1. Които не са представили всички изискуеми документи по чл.39, 
ал.1, респективно представените документи не отговарят на изискванията; 

2. По отношение на които са налице влезли в сила заповеди за 
премахване по реда на чл. 57а от ЗУТ в рамките на три календарни години, 
следващи годината през която заповедта е влязла в сила. 

3. Подали заявление за позиция, която не е предвидена в одобрената 
схема”. 

4. Които имат задължения към Община Бургас.” 
§ 23. В заглавието на раздел ІХ текста: „Отнемане на разрешението 

за поставяне и” се отменя и придобива следната редакция: 
„Ред за принудително премахване на рекламно-информационни елементи”. 

§ 24. §1, т.1 от Допълнителните разпоредби се отменя. 
§ 25. В §1 от ПЗР след текста „чл.56, ал.2 от ЗУТ” се добавя текста 

„във връзка с чл. 22, ал.4 от ЗМСМА” и придобива следната редакция: 
„Наредбата се приема на основание чл. 56, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 
22, ал.4 от ЗМСМА и отменя действащите Наредба за преместваемите 
обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на 
градското обзавеждане на територията на Община Бургас и Наредба за 
рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
7. Докладна записка от общинските съветници на СДС, относно: 
Изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и 
рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас. 
 
 

    Р Е Ш Е Н И Е:     
 

Общинския съвет на Община Бургас приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и 
информационна дейност на територията на Община Бургас в следния 
смисъл:  
                                                     
 
                                                   НАРЕДБА 
 
За изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти и 
рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас 
 
§ 1. В чл. 2 се създават нови алинеи: 
 / 4 / Допуска се групиране на не повече от два модула в един обект, на 
заварените законно разрешени обекти към 31.12.08 г. 
/ 5 / В частните поземлени имоти се разрешават не повече от 6 / шест / 
модула, при спазване на отстоянията от съседните поземлени имоти. 
/ 6 / Не се допуска поставянето на конструктивни елементи / козирки, 
сенници, навеси и др./ на височина по-малко от 3,20 м. над уличната 
регулация. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------                     
 
8. Докладна записка от групата общинските съветници на ПП „ГЕРБ”, 
относно: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на 
Община Бургас. 
 
                Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 
1. Досегашният текст на чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската 
администрация на Община Бургас се изменя така:  



„Всички решения и актове на Общинския съвет се публикуват в 
интернет- страницата на Общинския съвет и Община Бургас в 7- 
дневен срок от приемането им”. 
 
2. В чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община 
Бургас ал.4 се отменя. 
 
         ------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                
 
9. Докладна записка от група общински съветници от „ГЕРБ”, 
относно: Приемане на Наредба за именуване и преименуване на обекти с 
общинско значение на територията на Община Бургас. 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
    

     Не приема докладната записка 
 

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

10. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: Приемане на План на Община Бургас за управление при 
кризи вследствие на терористична дейност. 

 
 

Оттеглена от вносителя 
   ------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 
Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за 

социални разходи за облекчаване на разходите за транспорт на определени 
групи граждани  

 
Оттеглена от вносителя 

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

  12 Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 
Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за 
социални разходи за общинска дейност „Превоз на трудноподвижни лица” 
и общинска дейност „Превоз на деца и младежи с увреждания”. 



           Р Е Ш Е Н И E : 
 

 
През 2009 година да бъдат компенсирани, съгласно приложената справка 
общинска дейност „Превоз на трудноподвижни лица” и общинска дейност  
 „Превоз на деца и младежи с увреждания” в размер на 261 200/ двеста 
шестдесет и една хиляди и двеста / лева. 
    Компенсирането да се извършва ежемесечно, след представяне на 
фактура и приложена справка, а полагащата се част от сумата да се 
изплаща от общинския бюджет.  
   ------------------------------------------------------------------------------------------  

 
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: 1.Одобряване на Подробен устройствен план- 
Парцеларен план за трасе на кабел 20 кV за ел. захранване на трафопост в 
местност „Край село”, землище с. Маринка,Община Бургас, в обхват от 
съществуващ БКТП до нов БКТП в УПИ ХХХVІІ-277,278 в масив 2. 
2. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на  
обслужващ път до имот пл. №312 в местността „Гьол бою”, землище 
с.Рудник    ПУП- Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор до 
ПСОВ.  
3. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на             
водопровод  за ПИ № 34, масив 77, местност „Хайнлъка”, землище Бургас. 
 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 
 

1. Одобрява ПУП - Парцеларен план за трасе на кабел 20 кV за ел. 
захранване на трафопост в местност „Край село”, землище с. 
Маринка,Община Бургас, в обхват от съществуващ БКТП до нов БКТП в 
УПИ ХХХVІІ-277,278 в масив 2, местност „Край село”,землище с. 
Маринка. 
2.  Одобрява ПУП - Парцеларен план за трасе на  обслужващ път до    
имот пл. №312 в местността „Гьол бою”, землище с.Рудник    ПУП-    
Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор до ПСОВ.  
3. Одобрява ПУП - Парцеларен план за трасе на  водопровод  за ПИ №        
34, масив 77, местност „Хайнлъка”, землище Бургас.  
 

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

 
14. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план- 



Парцеларен план за трасе за преминаване на външен захранващ 
водопровод и улични водопроводи до имот пл. №1 в масив 16, местност 
„Големият камък” и имот пл.№17  масив 1 в местността „Край село” в 
землището на с. Димчево.  
2. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на 
външен водопровод за захранване  на УПИ VІ-754, квартал 5 по плана на 
Промишлена зона „Меден рудник”, гр. Бургас. 
3. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на 
водопровод за захранване на обособените УПИ за имот пл. № 133 в 
местност „Лозята" и за имоти 286,282 и 289 в местност „Долни плочи” 
землище с. Маринка, общ. Бургас. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И E :   
 

Одобрява ПУП - Парцеларен план за трасе за преминаване на външен 
захранващ водопровод и улични водопроводи до имот пл. №1 в масив 16, 
местност „Големият камък” и имот пл.№17  масив 1 в местността „Край 
село” в землището на с. Димчево. 

  2. Одобрява ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за 
захранване  на УПИ VІ-754, квартал 5 по плана на Промишлена зона 
„Меден рудник”, гр. Бургас. 
3.  Одобрява ПУП -  Парцеларен план за трасе на водопровод за захранване 
на обособените УПИ за имот пл. № 133 в местност „Лозята" и за имоти 
286,282 и 289 в местност „Долни плочи” землище с. Маринка, общ. Бургас 
 
 

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

 
15. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на  
Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Териториално-
устройствения план на Община Бургас, в частта на землищата на с. 
Маринка, с.Димчево и с.Твърдица. 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

Одобрява изменение на Териториално-устройствения план на Община 
Бургас, в частта на землищата на с. Маринка, с.Димчево и с.Твърдица. 

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

 



 
 

16. Докладна записка от инж. Костадин Марков- Зам.кмет „УТС” 
Община Бургас, относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ за 
обособяване от УПИ І общ. в кв. 127 по плана на Районен център „Меден 
рудник”-гр. Бургас на нов УПИ за изграждане на трафопост. 
 
 

 
            Р Е Ш Е Н И E :   

 
Не се приема на основание чл.62 а, ал.3, т.2 от ЗУТ 

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

17. Докладна записка от инж. Костадин Марков- Зам. кмет „УТС” 
Община Бургас, относно: Частично изменение на ПУП –ПРЗ за 
обособяване от УПИ  ХІV общ. в кв. 24 А по плана на жк. „Изгрев”- гр. 
Бургас на нов УПИ за  изграждане на трафопост 

 
                  Р Е Ш Е Н И E : 

 
Допуска изменение на действащия ПУП-ПРЗ  на УПИ ХІV общ. в кв. 24 А 
по плана на жк. „Изгрев”- гр. Бургас за обособяване от него на 
самостоятелен УПИ с площ от 68 / шестдесет и осем / кв.м. за изграждане 
на  подземен трафопост, тип БКТП 2х 800 kVA- 20/ 0,4 кV. 

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

 
18. Докладна записка от общинските съветници на СДС, относно:  
Ремонт и благоустройство на подлеза в кв. „Меден рудник”, бул.„Тодор 
Грудов”. 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 
              Възлага на общинска администрация да предвиди в разходната 
част на бюджета за 2009 г.  ремонта и благоустрояването на подлеза.  

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

 
19. Докладна записка от общинските съветници на СДС, относно: 
Необходимостта от реконструкция и обезопасяване на следните 
съществуващи детски площадки. 
 
 
 



 
 

                    Р Е Ш Е Н И E : 
 
Общинският съвет на град Бургас възлага на общинска администрация да 
предвиди в разходната част на бюджета за 2009 година ремонта на 
следните детски площадки: 
 
      ● Детска площадка пред бл.9 в к-с „Изгрев” 
      ● Детска площадка в к-с „Лазур” северно от бл.76 
      ● Детска площадка между ул. „Шейново” и ул. „Цар Самуил”, зад бл. 
50 
     ● Детска площадка находяща се в карето между улиците: „ Любен 
Каравелов” №5, „Александровска”, „Пробуда” и „Ст.Стамболов” 
     ● Детска площадка находяща се в ЦГЧ, разположена в междублоковото 
пространство зад жилищен блок с адрес ул. „Цар Симеон І” № 131  

 
 

 
 

    ------------------------------------------------------------------------------------------ 
20 Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ”, 
относно: Избор на Комисия за установяване на конфликт на интереси по 
чл. 25, ал.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси/ В сила от 01.01.2009 год.,обн. ДВ бр.94/31.10.2008г-/ ЗПРКИ/. 
 

                   Р Е Ш Е Н И E : 
 

      1.  СЪЗДАВА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА 
ИНТЕРЕСИ  в състав от 7 члена. 
     2. ИЗБИРА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА  по т. 1 следните 
общински съветници: Стоян Иванов, Дилян Иванов, Валери Симеонов, 
Галина Милева, Златина Дукова, Иван Вълков и Петър Цонов 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
21.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Определяне на преимуществен ползвател на моторно 
превозно средство, собственост на Община Бургас, прехвърлено от 
Министерството на образованието и науката за превоз на ученици. 

 
 
 
 



 
 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

1.  Определя средищно училище ОУ „Иван Вазов”- с. Банево за 
преимуществен ползвател на моторно превозно средство – марка Isuzu, 
модел Turquoise, 32+1 места, рег.№ СА 6884 НМ, собственост на 
Община Бургас съгласно заповед на Министъра на образованието и 
науката, за извозване на учениците по маршрут с. Изворище-с. Банево- 
с. Изворище. 

2. Дава съгласие във времето, неангажирано от  преимуществения 
ползвател, автобусът да бъде използван от други общински училища и 
детски градини за училищни и извънучилищни дейности по график 
след предварителна заявка и одобрение от Директора на Дирекция 
«Образование и демографски въпроси» при Община Бургас.  

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

 
 

 
22. Докладна записка от Стоян Иванов-Общински съветник и 
Председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за 
приватизация, относно: Предложение за приемане на минимална 
конкурсна цена за продажба на: Обособен обект, ул. „Христо Ботев” № 
13, ет.3 в УПИ ІІІ, кв. 80, гр. Бургас. 

 
 

      Р Е Ш Е Н И E : 
 

 
1. Приема минимална конкурсна цена за продажба на Обособен 

обект, ул. „Христо Ботев” № 13, ет.3 в УПИ ІІІ, кв. 80, гр. Бургас в размер 
на 975 000 / деветстотин седемдесет и пет хиляди / лева с депозит за 
участие в размер на 97 500 / деветдесет и седем хиляди и петстотин / лева. 

 2.       Конкурсната документация се закупува в Общинската агенция 
за приватизация, ул. „Конт Андрованти” № 1, ет.3, всеки работен ден в 
срок до 17-я ден включително от датата на обнародването на решението в 
„Държавен вестник” от 9 до 17 часа, на цена 200 /двеста / лв. платими в 
брой в касата на Агенцията, за което се издава сертификат  за регистрация. 
Физическите лица закупуват лично или с наториално заверено 
пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за актуално 
състояние и документ за самоличност, ако закупуват лично или с 



пълномощно, издадено от управителя / директора/, което да е наториално 
заверено, ако закупува чрез пълномощник. 

2. Депозитът за участие в размер на 97 500 / деветдесет и седем 
хиляди и петстотин / лева да се внесе по банков път до 17- я ден 
включително от датата на обнародването на решението в „Държавен 
вестник”, по IBAN сметка на Общинска агенция за приватизация – Бургас, 
№ BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на “Общинска банка” АД- Бургас- 
SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва безкасово- с платежно 
нареждане по банковата сметка на кандидата в срок  пет работни дни след 
изтичането на срока за обжалване на решението на Надзорния съвет на 
Агенцията за определяне на спечелилия участник. 

3. Огледът на обекта се извършва с представител на Агенцията 
през всички работни дни, предхождащи крайната дата за предаване на 
офертите, след представен платежен документ за закупена конкурсна 
документация. 

4. Участниците в конкурса изготвят оферти в съответствие с 
конкурсната документация, които се подават в Общинската агенция за 
привотизация,  ул. „Конт Андрованти” № 1, ет.3, всеки работен ден в срок 
до 17-я ден включително от датата на обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. Изпращане на оферти по пощенски път не се 
допускат. 

5. Забранява се извършавенето 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. 

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

 
 

  23. Докладна зписка от Димитър Николов Николов- Кмет на 
Община Бургас, относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени 
имоти в кв. 144 и кв. 148 по ПУП-ПРЗ на Районен център на ж.р. 
„Меден рудник”, гр. Бургас. 

 
 

 
    Р Е Ш Е Н И E : 

 
 

Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и Гина 
Апостолова Атанасова с ЕГН  и постоянен адрес: гр. Бургас, 
ул. „Бачо Киро” № 15; Станка Стоянова Димитрова с ЕГН  и 
постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Бачо Киро” № 13; Мария Димитрова 
Михалева с ЕГН  и постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Бачо 



Киро” № 13; Марийка Тодорова Димитрова  с ЕГН  и 
постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник” бл.165, вх.1, ет.1; Блага 
Николова Димитрова с ЕГН  и постоянен адрес: гр. Бургас, к-с 
„Меден рудник” бл.165, вх.1, ет.1; Елена Апостолова Свирецова с ЕГН 

и постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Бачо Киро” № 13; Недялка 
Димитрова Димитрова с ЕГН  и постоянен адрес: гр. Бургас, 
ул. „Бенковски” № 30; Мария Георгиева Петрова с ЕГН  и 
постоянен адрес: гр. Бургас , ул. „Бенковски” № 16 и Димитринка 
Георгиева Иванова  с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „ 
Въстаническа” № 3, в недвижими имоти, представляващи УПИ І-17, УПИ 
ІІ-17, УПИ ІІІ – 17, УПИ ІV -17, УПИ V- 17, УПИ VІ – 17, УПИ VІІ, УПИ 
VІІІ- 18 в кв. 144 и УПИ І -19 и УПИ ХVІІ В кв.148 по плана на РЦ, ж.р. 
„Меден рудник”, гр. Бургас, като: 
1.Община Бургас получава в дял и става собственик на урегулирани 
поземлени имоти:  
- / УПИ/ VІІІ-18 в кв. 144 целият с площ 309 кв.м., при граници: изток- 
УПИ ХХ- 14, юг-улица, югозапад- улица, северозапад- УПИ VІІ с пазарна 
стойност 71302/ седемдесет и една хиляди и триста и два/ лева; 
- / УПИ / ХVІІ в кв. 148 целият с площ от 437 кв.м., при граници : 
североизток- УПИ ІІІ; югоизток- УПИ І-19; югозапад- улица; северозапад- 
улица с пазарна стойност 101 166/ сто и една хиляди сто шестдесет и шест/ 
лева; 
- 560/ 16 758 кв.м. идеални части от УПИ ХІ в кв. 143, целият с площ 
16758 кв. м., при граници: север- УПИ VІ-13, УПИ  V-13 и УПИ ІV; 
североизток- улица, югоизток-юг-улица, запад- УПИ Х с пазарна стойност 
129 640/ сто двадесет  и девет хиляди шестстотин и четиридесет / лева.; 
- 60/ 5792 кв. м. идеални части от УПИ Х в кв. 143, целият с площ 5792 
кв.м., при граници: север-улица, североизток- УПИ ІХ-66,УПИ ХІ и улица, 
юг-улица, запад-улица, с пазарна стойност 13 860 / тринадесет хиляди 
осемстотин и шестдесет/ лева. 
2. Гина Апостолова Атанасова, Станка Стоянова Димитрова, Мария 
Димитрова Михалева, Марийка Тодорова Димитрова, Божидар Николов 
Димитров, Блага Николова Димитрова, Елена Апостолова Свирецова, 
Недялка Димитрова Димитрова, Мария Георгиева Петрова и Димитринка 
Георгиева Иванова, получават в дял и стават собственици на урегулирани 
поземлени имоти, както следва: 
- / УПИ/ І – 17 в кв. 144 целият с площ 315 кв.м. по плана на зона Районен 
център, ж.р. Меден рудник, гр. Бургас, при граници: североизток-улица, 
югоизток- УПИ ІІ-17, югозапад-улица, северозапад- улица с пазарна 
стойност 72 922/ седемдесет и две хиляди деветстотин двадесет и два/ лева; 
- / УПИ / ІІ -17 в кв.144 по плана на РЦ, ж.р. Меден рудник, целият с 
площ 312 кв.м., при граници: североизток- улица, югоизток- УПИ ІІІ-17, 



югозапад- улица, северозапад- УПИ І- 17, с пазарна стойност 
72 228/седемдесет и две хиляди двеста двадесет и осем/ лева; 
- / УПИ/ ІІІ-17 в кв.144 по плана на РЦ, ж.р. Меден рудник, целият с площ 
356 кв.м., при граници: североизток-улица, югоизток-УПИ ІV-17, 
югозапад-улица, северозапад – УПИ ІІ – 17, с пазарна стойност 82 414 
/осемдесет и две хиляди четиристотин и четиринадесет/ лева; 
- / УПИ / ІV – 17 в кв. 144 по плана на РЦ, ж.р. Меден рудник, целият с 
площ 417 кв.м., при граници: североизток-улица, югоизток- УПИ V- 17, 
югозапад- улица, северозапад- УПИ ІІІ-17,с пазарна стойност 96 535/ 
деветдесет и шест хиляди петстотин тридесет и пет/ лева; 
- / УПИ / V- 17 в кв. 144 по плана на РЦ, ж.р. Меден рудник, целият с 
площ 462 кв.м., при граници: североизток-улица, изток-УПИ ІХ- 14, 
югоизток- УПИ VІ-17, югозапад-улица, с пазарна стойност 106 953 / сто и 
шест хиляди деветстотин петдесет и три/ лева. 
- / УПИ/ VІ-17 в кв. 144 по плана на РЦ, ж.р. Меден рудник, целият с 
площ 611 кв.м., при граници: изток- УПИ ІХ-14, югоизток- УПИ VІІ, 
югозапад-улица, северозапад- УПИ V-17, с пазарна стойност 141 446 / сто 
четиридесет и една хиляди четиристотин четиридесет и шест/ лева; 
- / УПИ / VІІ в кв. 144 по плана на РЦ, ж.р. Меден рудник, целият с площ 
595 кв.м., при граници: изток- УПИ ІХ-14 и УПИ ХХ-14, югоизток- УПИ 
VІІІ-18, югозапад-улица, северозапад- УПИ VІ-17, с пазарна стойност 
137 742 / сто тридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и два/ 
лева; 
- / УПИ / І-19 в кв. 148 по плана на РЦ, ж.р. Меден рудник, целият с площ 
1599 кв.м., при граници: североизток- УПИ ІІІ, югоизток- УПИ ІІ-22, 
югозапад- улица, северозапад- УПИ ХVІІ, с пазарна стойност 370 168/ 
триста и седемдесет хиляди сто шестдесет и осем/ лева.  
  Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община 

Бургас, относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска 
собственост, намиращ се в гр. Българово, Община Бургас. 

 
 

    Р Е Ш Е Н И E : 
 

1. Да се продаде на Никола Георгиев Стефанов с ЕГН  и 
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Калофер” № 11А, вх.!, ет.1, недвижим 
имот, представляващ 75 / седемдесет и пет / кв.м идеални части от УПИ 
VІІ- 190 / седем римско за имот сто и деветдесет / в кв.9 / девет / по плана 
на гр. Българово, Община Бургас, целият с площ 736 / седемстотин 



тридесет и шест / кв. м., при граници: север- край регулация, имот № 191, 
изток – УПИ VІІІ – 189, юг- улица, запад – УПИ VІ, за сумата 2 100 / две 
хиляди и сто / лева, без ДДС.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот-частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ІV- 1518, в квартал 107 по 
плана на с. Рудник-с.Черно море , Община Бургас. 

 
                                              Р Е Ш Е Н И E : 
Да се продаде на Тихомир Господинов Господинов с ЕГН 
постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 74, недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море , Община 
Бургас, представляващ УПИ ІV- 1518 / четири римско за имот с 
планоснимачен номер хиляда петстотин и осемнадесет / , с площ 587 
/петстотин осемдесет и седем / кв.м., в квартал 107 / сто и седем/ по плана 
на с.Рудник - с. Черно море , Община Бургас, при граници : север – УПИ 
ІІІ-1517; изток- УПИ ХІХ-1520 и УПИ ХVІІІ- 1520; юг-УПИ V-1519; 
запад-улица, за сумата 14 200 / четиринадесет хиляди и двеста / лева, без 
ДДС. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
26 Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на   
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска 
собственост, намиращ се  в с. Банево, Община Бургас 

 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
1 Да се продаде на Тодор Русев Тодоров с ЕГН  и Светла 
Петрова Петрова с ЕГН  и двамата с постоянен адрес: гр. 
Бургас, ул. „Александър Велики” № 15А, вх. А, ет.2, недвижим имот, 
представляващ 140 / сто и четиридесет/  кв.м. идеални части от УПИ VІ-
630 / шест римско за имот шестстотин и тридесет / в кв.43/ четиридесет и 
три/ по плана на с. Банево, Община Бургас, целият с площ 770/седемстотин 
и седемдесет / кв.м., при граници: север-улица, изток – УПИ VІІ- 631, юг- 
УПИ ХІ-629, запад- УПИ V-627, за сумата 6 600 / шест хиляди и 
шестстотин / лева, без ДДС. 



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

 
 

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: Отдаване под наем на имот -частна общинска 
собственост, за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Самотна 
майка”, гр. Бургас, осъществяващо  дейност в обществена полза. 

  
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 
 

       
1. Да се отдаде под наем за срок от 3 / три / години на Сдружение с 
нестопанска цел „Самотна майка”, гр. Бургас, осъществяващо  дейност в 
обществена полза, регистрирано по ф.д. № 2936 / 1994 год. на Бургаски 
окръжен съд, БУЛСТАТ  със седалище и адрес на управление 
гр. Бургас, к/ с „Изгрев”, бл. 53 – партер, м/у вход №8 и вход № 10, 
представлявано от Председателя - Йовка Тонева Славова с ЕГН 

 общински нежилищен имот, актуван с акт № 647/ 03.05.1998 
г. за частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, к/ с „Изгрев”, 
бл. 53, между вход № 8 и вход № 9 – партер, представляващ подблоково 
помещение с полезна площ от 54.73 / петдесет и четири цяло и седемдесет 
и три / кв. м., при граници: изток – външен зид, запад – преграден зид, 
север – вход № 8, юг – вход № 9, за осъществяване дейността на 
сдружението, при заплащане на месечен наем в размер на 74,70 
/седемдесет и четири цяло и седемдесет / лева, без ДДС. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 
Община Бургас,  относно: Прекратяване на съсобственост между 
Община Бургас и физическо  лице в УПИ V- 429, кв. 55 по плана на кв. 
Сарафово, гр. Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
Да се продаде на Явор Петров Петров с ЕГН  с постоянен 
адрес: гр. Бургас, к/с „ Меден рудник”, бл.450, вх. А, ет. 7, недвижим имот, 
актуван с акт № 5317/ 02.12.2008 г. за частна общинска собственост, 
представляващ 18/ 618 кв. м. идеални части от УПИ V – 429 в кв.55 по 
плана на кв. Сарофово, гр. Бургас, целият с площ 618 кв.м., при граници: 



североизток – УПИ VІ- 430, югоизток- УПИ ХV- 438, югозапад- ІV- 426, 
северозапад – улица, за сумата 3 600 / три хиляди и шестстотин / лева. 
 

 
 

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

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: Даване разрешение Община Бургас да придобие право на 
строеж за изграждане на колектор за ПСОВ „Меден рудник” в частни 
имоти. 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

Дава съгласие собствениците на имотите засягащи се от преминаващият 
през тях колектор да учредят право на строеж на Община Бургас срещу 
парично обезщетение, определено от независим оценител, както следва: 
 
№ Имот № Граници Собственик площ кв.м. пазарна 

оценка  
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
100008 

пи 100007-
нива  
пи 100018- 
нива 
пи 100005- 
нива 
пи 10006- 
нива  
пи 100009- 
нива 
пи 100106- 
път ІV 
категория 
 

 
 
 
 
 
Н-ци Калинка  
Милева 
Димитрова 

 
 
 
 
 
 
686 

 
 
 
 
 
 
5103,84 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
100007 
 

пи 100864 – 
нива 
пи 100125- 
полски път 
пи 10018 – 
нива 
пи 100008- 
нива  
пи 100106- 
път ІV 
категория  

 
 
 
 
Н-ци Георги 
Вълчев 
Тамахкяров 

 
 
 
 
533 

 
 
 
 
3965,52 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
00864 

пи 000036- 
жилищна 
територия 
пи 000125- 
полски път 
пи 100007- 

 
 
 
 
Стефана Савова 
Христанова  

 
 
 
 
478 

 
 
 
 
3556,32 



нива 
пи 000106- 
полски път 
пи 000215- 
път ІV клас  

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
100009 

пи 100008- 
нива 
пи 100006- 
нива 
пи 100012- 
нива 
пи 100010- 
нива 
пи 000106- 
полски път  

Гина Апостолова  
Атанасова, Елена 
Апостолова 
Свирецова, Стана 
Стоянова 
Димитрова, 
Мария 
Димитрова 
Михалева, 
Недялка 
Димитрова 
Димитрова, 
Мария Георгиева 
Петрова, 
Димитринка 
Георгиева 
Иванова,Марийка 
Тодорова 
Димитрова, Блага 
Николова 
Димитрова 

 
 
 
 
 
 
686 

 
 
 
 
 
 
3273,60 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
100006 

пи 100005- 
нива 
пи 100669- 
полски път 
пи 100012- 
нива 
пи 100009-
нива 
пи 000008- 
нива   

 
 
 
 
 
Н-ци Димо Нонев 
Колев  

 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
105,56 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
100026 

пи 100670-
полски път 
пи 100076 –
полски път 
пи 100057- 
нива 
пи 100027- 
нива 
пи 100670- 
полски път 

 
 
 
 
Елена Атанасова 
Червенакова 

 
 
 
 
305 

 
 
 
 
2145,68 

   Общо  2703 18150,52 
 
 
2. Средствата съгласно т. 1 да бъдат заложени в бюджета за 2009г. 
3. Дава съгласие кмета на Община Бургас да сключи договори със 
собствениците на имотите по т.1 от решението. 
 



 
 

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

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община 
Бургас, относно: Закупуване на терен за изграждане на канално-помпена 
станция за обект „Канализация на с.Рудник-с.Черно море”, Община Бургас   
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 
Дава съгласие Кметът на Община Бургас да сключи договор за възмездно 
продибиване в собственост от Община Бургас чрез покупкана 1 / един / дка 
от земеделски имот № 044041, целият с площ 5,500 дка, с начин на трайно 
ползване – нива , трета и пета категория, находящ се в м. „Чобан баир” по 
картата на въстановената собственост на землище  с. Рудник, Община 
Бургас, при граници на целия имот: имот № 044040, имот № 000128, имот 
№ 044004 и имот № 044027, собственост на Бонка Енчева Халкова с ЕГН 

от гр. Бургас и Златан Енчев Златанов с ЕГН от гр. 
Бургас, съгласно наториален акт за дарение № 119, том V, рег. № 5918, 
дело № 814, за реализиране на обект „Канализация на с.Рудник-с.Черно 
море”, Община Бурга, за сумата 20 000/ двадесет хиляди / лева. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

31. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 
Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване 
на читалище „Антон  Страшимиров” върху сградата на Младежки дом в 
с. Черно море, Община  Бургас.  

 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

  
     Да се учреди в полза на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел читалище 
„Антон Страшимиров”, представлявано от Станка Илиева Грънчарова, с 
ЕГН Председател на Настоятелството, със седалище и адрес 
на управление с. Черно море, Община Бургас, вписано в Регистъра за 
сдружения с нестопанска цел под парт.№ 231, том 7, стр. 258, ф.д. № 3917/ 
1997 г. по описа на Бургаски окръжен съд, безвъзмездно право на ползване 
върху недвижим имот – частна общинска собственсот, представляващ 
масивна, двуетажна сграда- Младежки дом в село Черно море, Община 
Бургас. Състояща се от І етаж със застроена площ 316 кв.м., ІІ етаж със 
застроена площ 292 кв.м., построена в УПИ ІІІ, в квартал 132 по общия 



план на с. Рудник- с. Черно море, Община Бургас, за срок от 5 години, „с 
изключение на Помещение № 1, в което е настанен кварталният 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
32. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 
Бургас,  относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице Кузман Михайлов Иванов. 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

Да се изплати на Кузман Михайлов Иванов, ЕГН  живущ в гр. 
Бургас, кв. „Победа”, ул. „Индже войвода” № 31 еднократна сума от 1000 
/хиляда / лева. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

33. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 
Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице Антон Драганов Асенов. 

 
Р Е Ш Е Н И E:   
 

Да се изплати на Антон Драганов Асенов, ЕГН  с постоянен 
адрес гр. Бургас, ул. „Лермонтов” № 38, ет. 2 еднократна сума от 2 000 /две 
хиляди / лева. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

34. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 
Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице Марина Анатолиевна Терлугова.     
 

Р Е Ш Е Н И E: 
 
Да се изплати на Марина Анатолиевна Терлугова, ЕГН  
живуща в гр. Бургас, к-с „ Меден рудник” бл. 416, вх.3, ет.7, ап. среден, 
еднократна сума от 3 000 / три  хиляди / лева. 
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
35. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 
Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице Станимира Котева Байлова. 

 



 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И E:   
 

 
   Да се изплати на Станимира Котева Байлова, ЕГН  с 
постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „Мезен рудник”, бл. 127, вх. В, ет.2, 
еднократна сума от 2 000 / две хиляди / лева.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
36. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 
Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице Гергана Кирилова Стайкова. 
 

        Р Е Ш Е Н И E:   
 

Да се изплати на Гергана Кирилова Стайкова, ЕГН  с 
постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник”, бл. 486, вх. Г, ет.3, 
еднократна сума от 1 500 / хиляда и петстотин / лева. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
37. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 

Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице Руслан Михайлов Димитров. 

 
        Р Е Ш Е Н И E:   

 
Да се изплати на Руслан Михайлов Димитров, ЕГН  живущ в 
гр. Бургас, к-с „Изгрев” бл. 70, вх.3, ет.2, ап. ляв еднократна сума от 2 000 
/две хиляди/ лева. 

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

 
38. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян- Зам. кмет на Община 
Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице Донка Георгиева Паскалева. 

 
                   Р Е Ш Е Н И E: 

 
Да се изплати от Общински бюджет  на Донка Георгиева Паскалева, ЕГН 

 с постоянен адрес: гр. Бургас, с. Банево, ул. „Кокиче” № 2 
еднократна сума от 2 000 / две хиляди / лева. 



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

39. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на 
Община Бургас, относно: Създаване на клуб „Православни 
християнски традиции и празници” при ОДК Бургас. 

 
                   Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Разкрива клуб „Православни християнски традиции и празници” към 
Общински детски комплекс Бургас. 

2. Възлага на Директора на ОДК Бургас да направи проучване и да 
сформира групи по православно образование към различните 
училища, да назначи квалифицирани преподаватели, отговарящи на 
изискванията на чл. 4 на Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета и изготви график за провеждане на занятията по 
училища.  

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

40. Докладна записка от Семир Абумелих – общински съветник от 
групата на ПП „ГЕРБ”, относно: Допълнение към решение № 66 от 
протокол № 16 от 20.12.2008 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение по т.40 от дневния ред. 

 
 

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

41. Докладна записка от група общински съветници от ПП 
„АТАКА”,относно: Отмяна на решение прието по т.66 от дневния ред на 
16-то заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 18 и 20.12.2008г. 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 

НЕ ПРИЕМА проекта за решение по т.41 от дневния ред. 
 

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



 
 
 

42. Молби за опрощаване 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Не подкрепя молбите на гражданите за опрощаване на публични 
вземания. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
43 Декларация от Общински Съвет гр. Бургас 
 

       Р Е Ш Е Н И Е: 
 

                                     Приема  декларацията 
 

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

 
 

                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС 
 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) СН. МАДЖАРОВА 
 

 




