ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 20
от заседанието на 23.04. и 28.04.2009 година
ВЪПРОСИ НА ДНЕВЕН РЕД:
1. Декларация от Общински съвет – Бургас
2. Декларация от Георги Василев Манев – общински съветник в
общински съвет – Бургас.
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Утвърждаване годишния размер на средствата за работни
заплати за 2009 година и разпределението му по месеци.
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на средства за изграждане на ДНК
лаборатория на ОДМВР – Бургас.
5. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Учредяване право на строеж в имоти, частна общинска
собственост, представляващи УПИ І, кв. 13 по плана на кв. „Крайморие”,
гр. Бургас, отреден за църква и УПИ І, кв. 61а по плана на кв. „Меден
рудник”, гр. Бургас – за параклис.
6. Докладна записка от Стоян Иванов – общински съветник от ПП
„АТАКА” относно: Проблемите на пътния трафик в гр. Бургас.
7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Осигуряване на собствено финансово участие в
реализирането на микропроект 1502- „Ремонт на дом за медико-социални
грижи за деца”- Бургас, финансиран от Социално инвестиционен фонд.
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Одобрение на окончателен договор за учредяване право
на строеж в УПИ – І, в кв.14, по плана на зона „А” в ж.к. „Меден рудник”,
гр. Бургас, за изграждане на Спортна зала с търговски център и подземен
гараж, срещу построяване и предаване на Община Бургас на обособена
част от новопостроените сгради.
9. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Учредяване възмездно право на строеж в полза на „ЕВН

България Електроразпределение” АД, за изграждане на ТП в УПИ ІІ,
квартал 37 по плана на к/с „Възраждане”, гр. Бургас и УПИ VІ, кв. 159 по
плана на ЦГЧ – Бургас.
10. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – председател
на Общински съвет Бургас относно: Избор на временна комисия за
обект «Изграждане на покритие на летен театър, находящ се в Приморски
парк – Бургас».
11. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Съгласие за проектиране, изграждане и монтаж на пилони за
знамена на Република България и Европейския съюз на територията на
Община Бургас.
12. Отчет за дейността на ОС и неговите постоянни комисии за периода от
м.09.2008 до м.02.2009 година.
13. Докладна записка от общински съветници / по списък / относно:
Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община –
Бургас.
14. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет – Бургас относно: Решение за определяне работното
време на Председателя на Общинския съвет и възнаграждение на
общинските съветници.
15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяне на основните месечни работни
заплати на кметовете на кметства при Община Бургас.
16. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет – Бургас относно: Избор на Надзорен съвет на
Общинска Агенция за приватизация – Бургас.
17. Докладна записка от Делян Иванов Иванов – общински съветник
от ПП „АТАКА” относно: Определяне на представител на Общинския
съвет – Бургас в Областния съвет за развитие.
18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Даване на съгласие за подписване на
споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и
град Батуми, Грузия.
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

20. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник – кмет на
Община Бургас относно: Допълнение на чл. 18 и чл. 19 от Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас и промяна в Приложение 1 и Приложение 2
на тарифите за такси и цени на услуги по ЗМДТ за 2009 г.
21. 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.
22. Докладна записка от Валери Симеонов – общински съветник от
ПП „АТАКА” относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна
дейност на територията на Община Бургас.
23. Докладна записка от Валери Симеонов – общински съветник от
ПП „АТАКА” относно: Допълнение на докладна записка с
регистрационен индекс обс-08-00/ 01360/06.04.2009 г. Приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите
обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община
Бургас.
24. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „АТАКА”
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на
територията на Община Бургас.
25. Докладна записка от Семир Абумелих – общински съветник от ПП
„ГЕРБ” относно: Промяна в Наредбата за преместваемите обекти и
рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.
26. Докладна записка от общински съветници от ПП СЕК относно:
Промяна размера на патентния данък на дейностите посочени в
Приложение 1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци.
27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Закриване на Междуучилищен център за
трудово и политехническо обучение - Бургас.
28. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник – кмет на
Община Бургас и Председател на МКБППМН относно: Отчет за
дейността на Местната комисия за противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните / МКБППМН / в Община Бургас 2008 г.

29. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник – кмет на
Община Бургас относно: Общинска стратегия за намаляване агресията в
училище 2009 – 2011 г.
30. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник – кмет
„Бюджет, финанси и ИСД” относно: Финансовото състояние на
общинските търговски дружества и приемане на годишните финансови
отчети за 2008 година и разпределение на печалбата.
31. Отчет на Пенка Филева – Управител на „Хляб и хлебни изделия”
относно: Т. 22 от Решение № 6 по Протокол № 16 от заседанието на ОСБургас от 18.12.2008 година.
32. Докладна записка от Георги Василев Манев – общински съветник
от ПП СЕК относно: Освобождаване на Пенка Филева от длъжността
управител на общинската фирма „Хляб и хлебни изделия” ЕООД.
33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяне на условия и ред за провеждане на
конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център – І Бургас”
ЕООД, гр. Бургас.
34. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяне на условия и ред за провеждане на
конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център – ІІ Бургас”
ЕООД, гр. Бургас.
35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяне на условия и ред за провеждане на
конкурс за управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ІІ-Бургас” ЕООД гр.
Бургас.
36. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяне представители на Община Бургас в
съвета на директорите на „ПСФК Черноморец – Бургас” АД.
37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Приемане на устав на „Интермодален терминал
Зона за обществен достъп – Бургас” АД и определяне на представител на
Община Бургас в съвета на директорите.
38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на допълнителна парична вноска
на „Аптеки” ЕООД.
39. Докладна записка от Манол Янчев Проданов – Управител на
„Бургаски пазари” ЕООД относно: Приемане на решение на ОС-Бургас

за съгласие с оценката на непарична вноска и промяна в учредителния акт
на „Бургаски пазари” ЕООД в частта му за капитала.
40. Докладна записка от Манол Янчев Проданов – Управител на
„Бургаски пазари” ЕООД относно: Допълнение на протоколно решение
на Общински съвет – Бургас с № 18 от 19, с продължение на 20 Февруари
2009 г. За промяна на учредителния акт на „Бургаски пазари” ЕООД, в
частта му за капитала.
41. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Правила за изграждане на обекти на общите
мрежи
и
съоръжения
на
техническата
инфраструктура
и
присъединителните проводи за строежите на територията на Община
Бургас.
42. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Намаляне на нормативно необходимата площ
на едно болнично легло в новоизграждащата се „Многопрофилна болница
за активно лечение с медицински център в УПИ – I, в кв.11, по плана на
зона „А” в ж.к. „Меден рудник”, гр.Бургас.
43. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Подпомагане на състезатели за участие в Световни и
Европейски първенства.
44. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Разпределяне на сумата от 850 000 лв./
осемстотин и петдесет хиляди лева/, за финансиране на спортни дейности,
приета с Решение по т.7/ Протокол №18/ на сесия на Общински съвет
Бургас от 19.02.2009 година.
45. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прехвърляне на средства от едно юридическо
лице с нестопанска цел на друго, в рамките на § 4309-други субсидии и
плащания в съответствие с Решение на Общински съвет – Бургас, прието
по т.7 от дневния ред на проведено на 19.02.2009 г. и на 26.02.2009 г.
заседание/ Протокол № 18 /
46. Докладна записка от Соня Георгиева – общински съветник,
председател на комисията по „Култура, образование, наука,
вероизповедания и читалищна дейност” – ОС Бургас относно:
Финансова помощ, в размер на 3000 лева.
47. Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева –
Заместник – кмет на Община Бургас относно: Допълнение в списъка на
лицата, щатни изпълнители на ПФА „Странджа”- Бургас, имащи право на
80 % от действителни разходи за транспорт.

48. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник – кмет на
Община Бургас относно: Допълнение в Приложение 6.2 по т.7 от
Решение на Общински съвет - Бургас, с протокол № 18 / 19.02 и 26.02.2009
г. в утвърдения списък на медицински специалисти, имащи право на
транспортни разходи.
49. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Закупуване на уретроцистоскоп, бронхоскоп и абдомален
трансдюсер за нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични
заболявания със стационар – гр. Бургас” ЕООД.
50. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Закупуване на 8 бр. / осем броя / легла за нуждите на
„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
гр. Бургас” ЕООД.
51. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на „EVN България
Електроразпределение” АД за изграждане на трафопостове в имоти, частна
общинска собственост.
52. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на нежилищни помещения,
частна общинска собственост на сдружение „Алианс Франсез” гр. Бургас.
53. Докладна записка от Георги Василев Манев – общински съветник
от ПП „СЕК” относно: Вземане на решение на ОС-Бургас за задължаване
и овластяване на кмета на Община Бургас за завеждане на гражданско дело
за установяване на нищожността на правната сделка по продажба на
недвижим имот сключената нот.акт № 9, т.1, нот.дело № 5/2006 г. на
нотариус № 257 Бургас по силата на която ЕТ „Венус-Г-Иванов” е закупил
п.и. № 076001 с площ 71 дка в гр. Бургас.
54. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Даване съгласие за промяна на имотна граница
по смисъла на чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ за УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ в
кв.5, по плана на кв. „Сарафово”, гр. Бургас.
55. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на изменение на Подробен
устройствен план -План за регулация и застрояване за УПИ ІІ в кв.10 и
УПИ VІ в кв.18 по плана на зона „А” и „Б”, ж.р. „Меден рудник”.
56. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на концесионни договори,

сключени между Община Бургас и „Анастаси кънстръкшън” ЕООД – гр.
Бургас за подлези, находящи се съответно на бул. „Демокрация”, бул.
„Проф. Яким Якимов” до бл. 63 на к/с „П.Р.Славейков”, бул. „Проф. Яким
Якимов” до Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” и бул. „Стефан
Стамболов” до бл. 55 в ж.к. „Славейков”, гр. Бургас.
57. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „АТАКА”
относно: Необходими мерки за възстановяване на владението на Община
Бургас на имот – общинска собственост
58. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Доброволна делба на недвижими имоти,
съставляващи УПИ ІІІ-606, 1195 и УПИ ХХІІІ – 606 в кв.26 по ПУП-ПРЗ
на кв. „Победа”, гр. Бургас.
59. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица в УПИ ІІІ-781, в квартал 52 по плана на с. Рудник
– с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската част в
имота.
60. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижими имоти, частна
общинска собственост, представляващи, незастроени урегулирани
поземлени имоти по плана на с. Драганово, Община Бургас.
61. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими
имоти, частна общинска собственост, находящи се в с.Рудник и с.Черно
море, Община Бургас.
62. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХІІ-1059, кв. 6 по плана на кв. „Акации”,
гр. Бургас.
63. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на част от недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се във в.з. „Минерални бани”, Община
Бургас.
64. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост, представляваща УПИ І -874 в кв.44 по плана на гр.Българово,
Община Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към
ЗИД на ЗОС / ДВ бр.54/2008 год./

65. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяна оценки на земи, находящи се във
вилна зона „Боровете”, землище кв. „Банево”, гр. Бургас, на физически
лица, с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на
ЗСПЗЗ / ДВ бр.13 от 2007 година/
66. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Допускане поправка в решение на Общински
съвет – Бургас, прието по т.49, от дневния ред на проведеното на
20.11.2008г. Заседание / Протокол № 14 /.
67. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Удостояване на академик Никола Съботинов,
председател на БАН със званието „Почетен гражданин на Бургас”.
68. Докладна записка от общински съветници от ПП „СЕК” относно:
Провеждане на летни празници на авторската песен „Кръгът на Барда”.
69. Докладна записка от Делян Иванов Иванов – общински съветник
от ПП „АТАКА” относно: Преименуване на бул. „Тодор Грудов” на бул.
„Захарий Стоянов”.
70. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам. кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице - Златка Иванова Иванова.
71. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам. кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице - Недка Георгиева Иванова.
72. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам. кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Анастас Рашков Колев.
1. Декларация от Общински съвет – Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
ПРИЕМА Декларация от Общински съвет – Бургас
На 20 април малко около полунощ по време на Тържествената
литургия за Великден пред вратите на храм „Св.Св. Кирил и Методий”
униформени полицаи приложиха насилие към общинския съветник от
„Атака” Петко Петков.
При опит да влезе в храма, за да запали свещ, бургаският общински
съветник Петков се е легитимирал като общински съветник, но е бил
спрян, блъскан, съборен на земята и ритан пред очите на стотици миряни.

Тези унизителни и брутални действия са били съпроводени с обидни
реплики и квалификации по отношение на изборната му длъжност.
Неизвестните униформени са употребили реплики като: „какво като са
общински съветник”, „колко хиляди плати, за да те изберат”, както и
квалификации свързани с политическата му принадлежност. Последвал е
арест и отвеждане в Първо РПУ, където гаврата с него е продължила
повече от два часа. Петков е настоявал да му бъде направена проба за
алкохол, за да няма после спекулации, но полицаите от Първо РПУ
категорично са отказали.
До настоящия момент инцидентът не е оповестен в информационния
бюлетин на МВР.
Ние, общинските съветници от Бургас, смятаме, че подобно
поведение с побой и гавра над легитимирал се общински съветник е
недопустимо и абсурдно и настояваме за проверка при установяване на
нарушения, наказание и оповестяване на имената на провинилите се
служители на МВР. Настояваме директорът на ОДП комисар Едрев да
направи инструктаж на своите служители и да им разясни както техните
права и задължения по закон, така и правата на общинските съветници,
включително задължението на органите на МВР да им оказват съдействие.
Бургас
23 април 2009
----------------------------------------------------------------------------------------2. ДЕКЛАРАЦИЯ
от Георги Василев Манев-общински съветник
в Общински съвет - Бургас
РЕШЕНИЕ:
Не приема ДЕКЛАРАЦИЯ
от Георги Василев Манев-общински съветни в Общински съвет Бургас
------------------------------------------------------------------------------------------3. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Утвърждаване годишния размер на средствата за работни
заплати за 2009 г. и разпределението му по месеци.

Р Е Ш Е Н И Е:
Утвърждава годишния размер на средствата за работни заплати за
2009 година по дейности и разпределението по месеци, както следва:
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Общинска
Отбрана и
администрасигурност
ция
МЕСЕЦИ
Януари
291 665
3 715
Февруари
291 665
3 715
Март
291 665
3 715
Април
291 665
3 715
Май
291 665
3 715
Юни
291 665
3 715
Юли
291 665
3 715
Август
291 665
3 715
Септември
291 670
3 715
Октомври
291 670
3 715
Ноември
291 670
3 715
Декември
291 670
3 725
Годишен фонд
3 500 000
44 590
„Работна заплата”

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Общинска
администра-ция
МЕСЕЦИ
Януари
93 250
Февруари
93 250
Март
93 250
Април
93 250
Май
93 250
Юни
93 250
Юли
93 250
Август
93 250
Септември
93 250
Октомври
93 250
Ноември
93 250
Декември
93 250
Годишен фонд
1 119 000
„Работна заплата”

Образование

13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 740
164 000

Здравеопазване
135 400
135 400
135 400
135 400
135 400
135 400
135 400
135 400
135 400
135 400
135 400
135 869
1 625 269

Икономически
дейности и
услуги
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
1 668 000

Социални
дейности
31 100
31 100
31 100
31 100
31 100
31 000
35 700
35 700
35 700
35 700
35 700
36 000
401 000

Социални
дейности
36 000
36 000
36 000
36 000
36 000
36 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
456 000

Култура,
почивно дело
и религ. д-сти
30 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
371 000

Култура,
почивно дело
и религ. д-сти
63 000
63 000
63 000
63 000
63 000
63 000
69 550
69 550
69 550
69 550
69 550
69 550
795 300

------------------------------------------------------------------------------------------------4. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на средства за изграждане на ДНК лаборатория на
ОДМВР – Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:
Дарява средства по §§ 5501 – Капиталови трансфери за нефинансови
предприятия”, позиция 1210, в размер на 100 000 / сто хиляди /лева за
закупуване на „Техника за ДНК – лаборатория за ОД на МВР от СБС

/собствени бюджетни средства/, предвидени в бюджета на Община Бургас
за 2009 г. на сдружение с нестопанска цел „Доверие и закрила”, със
седалище и адрес на управление : гр. Бургас, ул. „Любен Каравелов” 12, вх.
Б, ет. 2, рег. с. ф. д. № 1542/ 2002 г. на БОС, БУЛСТАТ 102819008,
представлявано от Атанас Георгиев Зайков, председател на сдружението.
Средствата да се изплатят с банков превод по сметката на
сдружението: Банков код – 88878998 при СиБанк Ад – клон Бургас; с/каBG 43 BUIB 7899 1095 842600 в лв. / BG 25 BUIB 7899 1495 842600 в
евро/, след сключване на договор за дарение от Кмета на Община Бургас,
съгласно приложения проект.
--------------------------------------------------------------------------------------------5. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Учредяване право на строеж в имоти, частна общинска
собственост, представляващи УПИ I, кв.13 по плана на кв. „Крайморие”,
гр. Бургас, отреден за църква и УПИ I, кв.61а по плана на кв. „Меден
рудник”, гр.Бургас – за параклис.
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Да се учреди на Църковно настоятелство „Св. Пимен Зографски” кв.
„Крайморие”, гр. Бургас, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,
ул. „Г.Шагунов” № 2, с ЕИК по БУЛСТАТ – 175608316, представлявано
от свещеник Стелиян Щилянов Кунев, безвъзмездно право на строеж за
изграждане на сграда – православен храм със застроена площ 165 кв.м. в
общински УПИ І в кв.13, по плана на кв. „Крайморие”, гр. Бургас, целият с
площ от 850 кв.м., актуван с акт № 5105/ 22.05.2008 година за частна
общинска собственост, при граници : изток – ул. „Гларус”, северозапад –
ул. „Хр.Арнаудов”, югоизток и югозапад – край на регулация, отреден за
църква съгласно одобрен ПУП – ПРЗ на кв. „Крайморие”, гр. Бургас.
2. Да се учреди на Бургаско архиерейско наместничество със седалище
и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Георги Шагунов” № 2, с ЕИК по
БУЛСТАТ-102276030, представлявано от архиерейски наместник Борис
Игнатов Беров, безвъзмездно право на строеж за изграждане на сграда –
параклис със застроена площ 44 кв.м. УПИ І в кв.61 а по плана на кв.
„Меден рудник”, целият с площ 642 кв.м.,при граници: североизток –
улица с о.т. 634- о.т. 619, югоизток – улица с о.т. 634- о.т. 569, югозапад –
улица с о.т. 569 – о.т. 619, по плана на зона „Г” на кв. „Меден рудник”,
отреден за параклис, ТП и озеленяване.
-----------------------------------------------------------------------------------------------6 Докладна записка от Стоян Иванов – председател на Постоянната
комисия по общинска собственост и стопанска политика относно:
Проблемите на пътния трафик в гр.Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:
Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме всички
законоустановени действия:
1. По премахване на „островът” и поставяне на усилена мантинела
между кръстовището „Трапезица” и разклона за „Била”, като по
този начин се разширят пътните платна, а също така да се
проектира допълнително пътно платно в района на
бензиностанция „Лукойл” на същото кръстовище;
2. Да разпореди всички текущи преустройства на тротоари да се
правят в максимално допустимите норми за височина на бордюра
с изключение на специалните скосявания за детски и инвалидни
колички;
3. Да разпореди поставянето на мантинела по „Стефан Стамболов”
от светофара пред МБАЛ до острова в посока хотел „Космос”.
4. Да затвори изхода за автомобили към „Стефан Стамболов” от
незаконната автомивка в северната част на Колодрума, който
изход е създаден без съгласуване с Община Бургас и КАТ.
5. Да разпореди промяна в маршрутите на междуградските автобуси,
така, че да се преустанови спирането им на бул. „Булаир”;
6. Да разпореди поставянето на гърбици тип „Габър” на
пешеходните пътеки в районите около всички училища;
7. Да разпореди премахването на храстите 50 м. преди и 50 м. след
пешеходната пътека срещу магазин „Пикадили” на бул. „Никола
Петков”, тъй като там има вече 5 пътни произшествия с
пострадали пешеходци;
8. Да се проверят и отстранят всички бариери и антипаркиращи
устройства, поставени незаконно около обществени и частни
сгради.
------------------------------------------------------------------------------------------------7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Осигуряване на собствено финансово участие в
реализирането на микропроект 1502 - „Ремонт на дом за медико-социални
грижи за деца” - Бургас, финансиран от Социално инвестиционен фонд.
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Одобрява собствено финансово участие на Община Бургас в размер
на 99100 лв. в реализирането на микропроект 1502-„Ремонт на дом за
медико-социални грижи за деца”- Бургас, финансиран от Социално
инвестиционен фонд.
2. Намалява средствата по §97-00 резерв т. „Съфинансиране на
международни програми и проекти” със сумата 99 100 лева, за

микропроект 1502 - Ремонт на дом за медико-социални грижи за деца” –
Бургас.
------------------------------------------------------------------------------------------------8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Одобрение на окончателен договор за учредяване право
на строеж в УПИ – І, в кв. 14, по плана на зона „А” в ж. к. „Меден рудник”,
гр. Бургас, за изграждане на Спортна зала с търговски център и подземен
гараж, срещу построяване и предаване на Община Бургас на обособена
част от новопостроените сгради.
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява приложения окончателен договор, сключен между Община
Бургас и „ Билла недвижимости” ЕООД – гр. София.
-----------------------------------------------------------------------------------------9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Учредяване възмездно право на строеж в полза на „ ЕВН
България Електроразпределение” АД, за изграждане на ТП в УПИ ІІ, кв. 37
по плана на к/с „ Възраждане”, гр. Бургас и в УПИ VІ, кв. 159 по плана на
ЦГЧ – Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:
Да се учреди в полза на ”ЕВН България Електроразпределение” АД,
гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Христо
Г.Данов” №37, ЕИК по Булстат 115552190, регистрирано по ф.д.
№2436/2000 год. по описа на Пловдивския окръжен съд, право на строеж
за изграждане на трафопостове в следните имоти – частна общинска
собственост:
- В УПИ ІІ /две римско/, с площ 133 /сто тридесет и три/ кв.м., в
квартал 37 /тридесет и седем/ по плана на к/с “Възраждане”, гр. Бургас,
при граници: север - УПИ І; изток – ул. “Дебелт”; юг – УПИ І; запад –
УПИ І, актуван с Акт № 5217/09.09.2008год. за частна общинска
собственост, за изграждане на трафопост със застроена площ 64,60
/шестдесет и четири цяло, и шестдесет стотни/ кв.м. по одобрен
инвестиционен проект, с пазарна цена на правото на строеж в размер на
38409 /тридесет и осем хиляди, четиристотин и девет/ лева, без ДДС;
- В УПИ VІ-786 /шест римско/, в кв. 159/ сто петдесет и девет/ по
плана ЦГЧ, гр. Бургас, целият с площ 1851 кв.м. при граници: север – ул.”

Христо Фотев, изток – ул.” Александровска”, юг – ул.” Цар Самуил”, запад
– УПИ V и УПИ VII в кв. 159, актуван с акт № 5372/20.01.2009 за частна
общинска собственост, за изграждане на трафопост със застроена площ
11.89 кв.м., по одобрен инвестиционен проект, с пазарна цена на правото
на строеж в размер на 9850 /девет хиляди осемстотин и петдесет/ лева, без
ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------10. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – председател
на Общински съвет Бургас относно: Избор на временна комисия за
обект «Изграждане на покритие на летен театър, находящ се в Приморски
парк – Бургас».
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Да се състави временна комисия в състав от 9 души, от които 7
представители на общинска администрация, определени от Кмета на
Община Бургас, и 2 общински съветници, която съвместно с
представители на изпълнителя „Главболгарстрой” АД и лицето
осъществило надзор в строителството и инвеститорски контрол – инж.
Линков, „Линконтрол” ЕООД, да извърши пълна проверка по възложените
и изпълнени СМР, съставените и подписаните протоколи и актове по
време на строителството и извършените плащания за строеж „Покритие на
летен театър, находящ се в Приморски парк – Бургас”, както и да се
определят задълженията на всички участници в строителството и срокове
за комплектоване на преписката за държавна приемателна комисия и след
приключване на проверката да се подготви окончателен доклад.
2. В състава на временната комисия от страна на Общински съвет
Бургас да влязат следните общински съветници:
Димитър Илиев Людиев
Георги Василев Манев
-----------------------------------------------------------------------------------------11. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Съгласие за проектиране, изграждане и монтаж на пилони за
знамена на Република България и Европейския съюз на територията на
Община Бургас.

РЕШЕНИE:

Дава съгласие за проектиране, изграждане и монтаж на пилони за
знамена на Република България и Европейския съюз на територията на
Община Бургас – Приморски парк.
-----------------------------------------------------------------------------------------12. Отчет за дейността на ОС и неговите постоянни комисии за
периода от
м. 09. 2008 до м. 02. 2009 година.
РЕШЕНИE:
Приема отчета на Общинския съвет и неговите постоянни комисии
за периода м. 09.2008 г. до м. 02.2009 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------13. Докладна записка от общински съветници /по списък/ относно:
Изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община –
Бургас.
РЕШЕНИE:
І. Досегашният текст на чл. 8., ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската
администрация на Община Бургас се изменя и става:
„Продължителността на работното време на председателя на Общинския
съвет се определя с решение на Общинския съвет.
При пълно работно време председателят на Общинския съвет получава
месечно възнаграждение равно на 70% от възнаграждението на Кмета на
Община Бургас.
При намалено работно време председателят на Общинския съвет
получава месечно възнаграждение пропорционално на продължителността
на работното време, определена от Общинския съвет.”
ІІ. Досегашният текст на чл. 78, ал. 2,
от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с
общинската администрация на Община – Бургас, се изменя и става:
„Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един
месец не може да надвишава 60 на сто от средната брутна заплата в
общинската администрация на Община Бургас за последния месец от
предходното тримесечие”.

ІV. Досегашният текст на чл. 81, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската
администрация на Община – Бургас се изменя и става:
„За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му,
общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск”.
-----------------------------------------------------------------------------------------14. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет – Бургас, относно: Решение за определяне
работното време на Председателя на Общинския съвет и
възнаграждение на общинските съветници.
РЕШЕНИE:
Продължителността на работното време на председателя на Общинския
съвет се определя на 6 /шест/ часа.
-----------------------------------------------------------------------------------------15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас, относно: Определяне на основните месечни работни
заплати на кметовете на кметства при Община Бургас
РЕШЕНИE:
Утвърждава, считано от 01.04.2009 година, следните размери на
основните месечни работни заплати в лева, на кметовете в Община Бургас,
както следва:
1. с. Рудник
2. гр. Българово
3. с. Маринка
4. с. Равнец
5. с. Черно море
6. с. Драганово
7. с. Изворище
8. с. Твърдица
9. с. Брястовец
10 с. Димчево

Коста Иванов Иванов
Йордан Илиев Йорданов
Атанас Колев Петров
Христо Иванов Колев
Любомир Вълчев Събев
Исмет Махмуд Реджеб
Мехмед Мехмед Исув
Сотир Йовчев Йовчев
Хриска Зафирова Германова
Тодор Куцаров Аврамов

800
750
750
750
750
700
700
700
700
700

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

16. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на Надзорен съвет на
Общинска Агенция за приватизация – Бургас.
РЕШЕНИE:
Избира НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ – БУРГАС, състоящ се от 11 члена, от които 9
общински съветници и 2 представители на общинска администрация, както
следва:
1.Евгения Попеску
2.Георги Георгиев
3. Руслан Карагьозов
4. Стоян Иванов
5. Петър Таракчиев
6. Иво Лазаров
7. Чанко Мирчев
8. Дина Димитрова
9. Вартерес Чулуян
-----------------------------------------------------------------------------------------17. Докладна записка от Делян Иванов Иванов – общински съветник
от ПП „АТАКА” относно: Определяне на представител на Общинския
съвет – Бургас в Областния съвет за развитие.
РЕШЕНИE:
Определя общински съветник Антонио Душепеев за представител на
Общински съвет – Бургас в Областен съвет за развитие – Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Даване на съгласие за подписване на
споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и
град Батуми, Грузия.
РЕШЕНИE:
Общински съвет – Бургас дава съгласие Кмета на Община Бургас,
Димитър Николов, да подпише споразумение за сътрудничество между
град Бургас, Република България и град Батуми, Република Грузия.
-----------------------------------------------------------------------------------------19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

РЕШЕНИE:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас, както следва:
1.Създава нов раздел „Д” – „Помещения в училища, детски градини
и обслужващи звена” към Приложение №3 „Размер на базисни наемни
цени за 2009 г.” и определя наемна цена за 2009 г., в лева, на час, за едно
помещение в училища, детски градини и обслужващи звена, както следва:
1.1. За ЦГЧ, к-с „Бр.Миладинови”, к-с „Възраждане” и к-с „Лазур” минимална цена от 5 лева без ДДС за час.
1.2. За комплексите „Зорница”, „Изгрев”, „Славейков” и „М.Рудник”
– минимална цена от 4 лева без ДДС за час.
1.3. За кварталите Горно Езерово, Долно Езерово, Сарафово, Банево
и Ветрен и съставните селища – минимална цена от 3 лева без ДДС за час.
2. Раздел V “Образование, култура и младежки дейности”, Такси за
участие в конкурси, придобива следната редакция:
- такса за участие в Международен Фолклорен Фестивал - 500 лева
без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------20. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник – кмет
на Община Бургас относно: Допълнение на чл. 18 и чл. 19 от Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас и промяна в Приложение 1 и Приложение 2
на тарифите за такси и цени на услуги по ЗМДТ за 2009 г.

РЕШЕНИE:
1. Глава втора. Местни такси
Раздел ІІІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
Чл.18, Раздел ІІІ придобива следната редакция: „Общинският съвет
определя таксите за ползване на детски ясли, детски градини и детска
кухня”.
Чл. 19 Раздел ІІІ придобива следната редакция „ Таксите за ползване на
детски ясли, детски градини и детска кухня се заплащат от родителите
или настойниците”.
2. Отпада следния текст на т.1 „ цена на купон в Детска млечна
кухня 1.30 лв. без ДДС”, в Раздел ІV на Приложение 2– тарифа на цени на
услуги по ЗМДТ за 2009 г.
3. Добавя следния текст в Приложение 1 на Раздел ІІ – Тарифа на
местни такси по ЗМДТ за 2009г.- „за ползване храна от детска кухня
въвежда такса в размер на 1.50 лв. за купон”.

-----------------------------------------------------------------------------------------21. 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.
РЕШЕНИE:
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 Общински съвет Бургас, както следва:
§1. В чл.2, ал.2, т.1. се създават изречение второ и трето:
„Ограничението не се отнася за обектите, разрешени по реда на отменения
чл.120, ал.4 от ППЗТСУ, които, съгласно решение по т.16.2. от дневния ред
на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 16.07.2003 г.
/Протокол №47/, са преминали под режима на чл.56 от ЗУТ. Цитираните
обекти се разрешават по реда на настоящата наредба, до посочената в
разрешението по чл.120, ал.4 ППЗТСУ квадратура и за определената в
същото функция.”
§2 В чл.2, ал.3 се създава нова т.15 със следната редакция:
„Заведения за обществено хранене – само на територията на
Приморски парк”
§3 В член 3, алинея 2 се създава изречение трето: „При извършване
проверка на обекта, собственикът е длъжен да представи на проверяващите
издаденото му разрешение за поставяне, включително такова по отменения
чл.120, ал.4 от ППЗТСУ, в случаите на чл.2, ал.2, т.1, изречение второ и
трето, както и схема на разрешените маси, столове, тенти, чадъри и други
съоръжения.”
§4. В член 3, алинея 3 текста „на територията на морските плажове,
отдадени на концесия” се заменя с текста „разположени в територии
отдадени на концесия”.
§5. В член 3, алинея 4 след текста „концесионен договор” се добавя
текста „и обектите в частни и държавни имоти, за които се прилагат
разпоредбите на сключените със собствениците на имотите договори”
§6. В чл.10, ал.2 текста „избира изпълнител и сключва договор” се
заменя с текста „открива процедура за избор на изпълнител”
§7. Чл.23 ал.1 да се чете чл.23.
§8. Чл.36 ал.1, т.2 се отменя
§9. В чл.41 ал.3 след израза „в случаите на чл.41 ал.4” се добавя „ и
чл.42”
§10. В чл.42 изречение 4 изразът „изискванията на чл.43 ал.3” се
заменя с изразът „изискванията на чл.43 ал.1”
§11. В чл.43 ал.1 изразът „Сумите по ал.2 т.1-4” се заменя с изразът
„Сумите по ал.1 т.1-4”

§12. В чл.43 ал.4, изречение първо се заличава думата
„еднократно”
§13. Чл.43 ал.5 се изменя и придобива следната редакция:
„За всеки рекламно-информационен елемент по чл. 18, ал. 1, т. 2,
т. 3 и т. 4 се издава отделно разрешение. За информационно указателни табели и за временни информационни елементи се издава
едно разрешение, в което се посочват всички разрешени позиции и
периода в който са разрешени.”
§14. В чл.43 ал.8 изразът „сроковете по ал.1 и по ал.9” се заменя с
изразът ”сроковете по ал.1 и ал.7”
§15. Чл.46 се изменя и придобива следната редакция:
„Когато позицията не се използва по предназначение, не се
използва от лицето, в полза на което е издадено разрешението за
поставяне, при неплащане на 2 месечни такси, както и при всяко
друго нарушение на изискванията на тази Наредба, РИЕ подлежи на
премахване на основание чл.57а ал.1 т.7 от ЗУТ”
§16. В чл.53, ал.1, т.4 текста „чл.48, ал.8” се заменя с текста „чл.48,
ал.6”
§17. В Чл.53, ал.1, се създава нова т.5 със следната редакция:
„За поставяне на РИЕ без издадено разрешение, на физическите
лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите
лица– имуществена санкция, в размери, както следва:
1. За РИЕ с едностранна площ до 2 кв.м включително – за
физическите лица: от 500 до 1000 лева; за юридическите лица и
едноличните търговци: от 1000 до 5000 лева;
2. За РИЕ с едностранна площ над 2 кв.м до 10 кв.м
включително- за физическите лица: от 1000 до 2500 лева; за
юридическите лица и едноличните търговци: от 5000 до 15000 лева;
3. За РИЕ с едностранна площ над 10 кв.м включително - за
физическите лица: от 2500 до 5000 лева; за юридическите лица и
едноличните търговци: от 15000 до 50000 лева.”
§18. В чл.54 числото „500” се заменя с числото „50”, а числото „5000” се
заменя с числото „500” .
---------------------------------------------------------------------------------------------22. Докладна записка от Валери Симеонов – общински съветник от
ПП „АТАКА” относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна
дейност на територията на Община Бургас.
РЕШЕНИE:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на
територията на Община Бургас.

1. В чл.2, ал.1, т.2 след края на израза "не повече от 30 дни" се
добавя "в рамките на eдна година."
2. В чл.2, ал.2 се създава нова т.8 със следното съдържание:
«палатки, шатри, тенти и други конструкции, в които се извършва
търговска дейност» .
3. В чл.3, ал.2 се създава ново изречение трето със следното
съдържание: „Лицата, на които е издадено разрешение за поставяне на
маси, столове, тенти, чадъри са длъжни да изложат на външната стена
на заведението си одобрената схема - ламинирана във формат А3 с
нанесени отстояния до елементите на градското обзавеждане, сгради,
габарити на проходни пътеки и др." .
4. В чл.5, ал.1, т.6 след израза “Община Бургас” се допълва със
следния текст: „както и декларация за липса на задължения на
собственика/собствениците на заявител- юридическо лице» .
5. В чл.5, ал.6 се допълва така: след думата «маси» се добавя
запетая и думите: «столове, пейки, навеси и др.» .
6. В чл. 5 се създава нова алинея 7 със следния текст : «Срокът за
подаване на заявление за издаване на разрешение за поставяне на
сезонни обекти е до 01.04. на текущата година, освен за нови заведения
и за свободни точки, а минималният срок за който териториалният
директор издава разрешението е от 01.05 до 30.09.»
7. В чл.6, ал.9 се създава се ново изречение второ със следното
съдържание: „Същото се отнася и за годишните преместваеми обекти в
случаите, когато дейността е преустановена за срок по голям от 45
дни.» .
8 . В чл.27, ал.4 след думата «улиците» се добавят:
«ул.
«Александровска», ул. »Иван Вазов», ул. «Славянска», ул.
«Лермонтов» .
§ 10. В чл.36, ал.1, т.1 след думата «растителност» се добавя запетая
и следния текст :
«табла със електроразпределителна,
телекомуникационна, газопреносна и друга апаратура» .
---------------------------------------------------------------------------------------23. Докладна записка от Валери Симеонов – общински съветник от
ПП „АТАКА” относно: Допълнение на докладна записка с
регистрационен индекс обс-08-00/ 01360/06.04.2009 г. Приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите
обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община
Бургас.
ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------24. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „АТАКА”
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на
територията на Община Бургас.

РЕШЕНИE:
Не приема предложения проект за решение.
---------------------------------------------------------------------------------------------

25. Докладна записка от Семир Абумелих – общински съветник от ПП
„ГЕРБ” относно: Промяна в Наредбата за преместваемите обекти и
рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

РЕШЕНИE:
В чл. 5, ал. 3 , изр. 1 от Наредбата за преместваемите обекти и
рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас,
след края на изречението се добавя следния текст: „и по един
представител на всяко сдружение с нестопанска цел, създадено и
регистрирано в съда с цел защита права и интереси на търговци
експлоатиращи временни обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ, като
членовете на съответната организация не трябва да са по – малко от
50 на брой. Тези представители ще имат съвещателен глас в
комисията.
--------------------------------------------------------------------------------------------26. Докладна записка от общински съветници от ПП СЕК относно:
Промяна размера на патентния данък на дейностите посочени в
Приложение 1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци.
ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Закриване на Междуучилищен център за
трудово и политехническо обучение - Бургас.
РЕШЕНИE:
1. Общински съвет – Бургас, на основание чл. 10, ал. 5 от Закона за
народната просвета и чл.12, ал.2 от Правилника за приложение на
Закона за народната просвета предлага на Министъра на образованието
и науката да закрие Междуучилищен център за трудово и
политехническо обучение – гр.Бургас, с адрес: Бургас, сградата на СОУ
„К.Преславски” – к.с. „Славейков” до бл. 47, с БУЛСТАТ 000048899,
считано от 01.07.2008 г.
2. Задължителната документация на МУЦТПО – Бургас, да се предаде
и съхранява в Община Бургас.
3. Възлага на Кмета на Община Бургас да представи на Министъра на
образованието и науката настоящото решение с мотивирано
предложение за закриване на МУЦТПО – Бургас.
--------------------------------------------------------------------------------------------28. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник – кмет на
Община Бургас и Председател на МКБППМН относно: Отчет за
дейността на Местната комисия за противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните / МКБППМН / в Община Бургас 2008 г.
РЕШЕНИE:
1.ПРИЕМА Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните / МКБППМН / в Община
Бургас за 2008 г.
2.Комисията да представя отчет за дейността си пред Общински
съвет Бургас три пъти в годината
--------------------------------------------------------------------------------------------29. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник – кмет на
Община Бургас относно: Общинска стратегия за намаляване агресията в
училище
2009 – 2011 г.
РЕШЕНИE:
ПРИЕМА Общинската стратегия за намаляване агресията в училище.
със следните допълнения:
I В стратегията на страница 4 към „Партньори” се добавят:
 „Електронни и печатни медии с регионален и национален обхват”.
 Държавна агенция „Закрила на детето”.

II В таблица „Дейности”:
В т.1 „Повишаване на информираността и уменията на учениците за
разпознаване и справяне с агресията в училищата”, се добавят две нови
дейности:
 Работна среща с представителите на медиите при стартиране
на проекта с акцент на проблема „Детско насилие и спазване на
законовите права на децата.”
Отговорен орган по тази дейност – Община Бургас.
Финансово осигуряване – Община Бургас в рамките на утвърдения
бюджет.
Срок – до 1 месец след приемане на стратегията.
 Периодични пресконференции за докладване степента на
изпълнение на стратегията.
Отговорен орган по тази дейност – Община Бургас, съответно
дирекция „Образование и демографски въпроси”.
Финансово осигуряване – Община Бургас в рамките на утвърдения
бюджет.
Срок – През 2 – 3 месеца в зависимост от това какви резултати са
постигнати.
--------------------------------------------------------------------------------------------30. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник – кмет
„Бюджет, финанси и ИСД” относно: Финансовото състояние на
общинските търговски дружества и приемане на годишните финансови
отчети за 2008 година и разпределение на печалбата.
РЕШЕНИE:
1. Приема годишните финансови отчети за 2008 година на 17
търговски дружества със сто процента общинска участие:
„Аптеки” ЕООД
„Бургасбус” ЕООД
„Бургаски пазари” ЕООД
„Обреден комплекс” ЕООД
„Хляб и хлебни изделия” ЕООД
„Чистота” ЕООД
„Дезинфекционна станция” ЕООД
„Дентален център – I” ЕООД
„ДКЦ – I” ЕООД
„ДКЦ – II” ЕООД
„МЦ – I” ЕООД
„МЦ – II” ЕООД
„МЦ – III” ЕООД
„ОД за КВЗ” ЕООД
„МОД за онколог.заболявания” ЕООД
„ОД за психични заболявания” ЕООД

„СБАЛ на ПФЗ” ЕООД
2. Не приема годишния финансов отчет за 2008 г. на
„Благоустройствени строежи” ЕООД да заверка от независимия
финансов одитор.
3. Търговските дружества да извършат операции по покриване
загубите от предходни години за сметка на неразпределената печалба и
целеви резерви.
4. Едноличните дружества с ограничена отговорност, чийто капитал
е собственост на Община Бургас, отчисляват дивидент за Община
Бургас след данъчно облагане на печалбата за финансовата 2008 г.,
съгласно Решение на Общински съвет от 28.02.2008 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------31. Отчет на Пенка Филева – Управител на „Хляб и хлебни изделия”
относно: Т. 22 от Решение № 6 по Протокол № 16 от заседанието на ОСБургас от 18.12.2008 година.

РЕШЕНИE:
Приема отчета на Управителя на „ Хляб и хлебни изделия” ЕООД
Бургас – Пенка Филева за финансовото състояние на дружеството за
периода 2005 – 2008 година.
--------------------------------------------------------------------------------------------32. Докладна записка от Георги Манев – общински съветник от
ПП „ СЕК ”относно : Освобождаване на Пенка Филева от длъжността
Управител на общинска фирма „Хляб и хлебни изделия”ООД
РЕШЕНИE:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение
--------------------------------------------------------------------------------------------33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяне на условия и ред за провеждане на
конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център – І Бургас”
ЕООД, гр. Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
I.Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов
Николов да обяви конкурс за длъжността управител на „Диагностичноконсултативен център-І-Бургас”ЕООД

1.Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите, както
следва:български граждани, които не са осъждани за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;да притежават
образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и
квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователноквалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с
призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт
или по икономика на здравеопазването;да имат най-малко пет години
трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи
образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, да имат
призната специалност.
2.Определя ред за провеждане на конкурса, както следва:по
документи, представяне на програма за развитие на лечебното заведение за
3-годишен период и събеседване с кандидатите.
3.Оценяването на кандидатите да се извърши в състав от 5- души, от
които един правоспособен юрист – общински съветник, един магистър по
медицина – общински съветник , един представител на Районният център
по здравеопазване, и двама представители на общинска администрация
4.Избира комисия в състав:
д-р Галина Милева - магистър по медицина, Снежина Маджароваюрист, един представител на Районният център по здравеопазване, и
двама представители на общинска администрация
II. Упълномощава кмета на Община Бургас Димитър Николов
Николов да сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат договор за
управление по приложения в докладната образец, със следното изменение
на чл.1 на Раздел V „Възнаграждение. Социално и здравно
осигуряване.Отпуски.”
:
„УПРАВИТЕЛЯТ
получава
месечно
възнаграждение до трикратния размер на средна месечна брутна
работна заплата в ДРУЖЕСТВОТО”.
--------------------------------------------------------------------------------------------34. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяне на условия и ред за провеждане на
конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център – ІІ Бургас”
ЕООД, гр. Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
I.Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов
Николов да обяви конкурс за длъжността управител на „Диагностичноконсултативен център-ІІ-Бургас”ЕООД
1.Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите, както
следва:български граждани, които не са осъждани за умишлени

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;да притежават
образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и
квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователноквалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с
призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт
или по икономика на здравеопазването;да имат най-малко пет години
трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи
образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, да имат
призната специалност.
2.Определя ред за провеждане на конкурса, както следва:по
документи, представяне на програма за развитие на лечебното заведение за
3-годишен период и събеседване с кандидатите.
3.Оценяването на кандидатите да се извърши в състав от 5- души, от
които един правоспособен юрист – общински съветник, един магистър по
медицина – общински съветник , един представител на Районният център
по здравеопазване, и двама представители на общинска администрация
4.Избира комисия в състав:
д-р Галина Милева - магистър по медицина, Снежина Маджароваюрист, един представител на Районният център по здравеопазване, и
двама представители на общинска администрация
II. Упълномощава кмета на Община Бургас Димитър Николов
Николов да сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат договор за
управление по приложения в докладната образец, със следното изменение
на чл.1 на Раздел V „Възнаграждение. Социално и здравно
осигуряване.Отпуски.”
:
„УПРАВИТЕЛЯТ
получава
месечно
възнаграждение до трикратния размер на средна месечна брутна
работна заплата в ДРУЖЕСТВОТО”.
---------------------------------------------------------------------------------------------

35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяне на условия и ред за провеждане на
конкурс за управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ІІ-Бургас” ЕООД гр.
Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
I.Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов
Николов да обяви конкурс за длъжността управител на „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР – ІІ-Бургас” ЕООД гр. Бургас.
1.Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите,
както следва:български граждани, които не са осъждани за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;да притежават
образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и
квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-

квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с
призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт
или по икономика на здравеопазването;да имат най-малко пет години
трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи
образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, да имат
призната специалност.
2.Определя ред за провеждане на конкурса, както следва:по
документи, представяне на програма за развитие на лечебното заведение за
3-годишен период и събеседване с кандидатите.
3.Оценяването на кандидатите да се извърши в състав от 5- души, от
които един правоспособен юрист – общински съветник, един магистър по
медицина – общински съветник , един представител на Районният център
по здравеопазване, и двама представители на общинска администрация
4.Избира комисия в състав:
д-р Галина Милева - магистър по медицина, Снежина Маджароваюрист, един представител на Районният център по здравеопазване и
двама представители на общинска администрация
II.Упълномощава кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов
да сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат договор за
управление по приложения в докладната образец, със следното изменение
на чл.1 на Раздел V „Възнаграждение.Социално и здравно
осигуряване.Отпуски.”
:
„УПРАВИТЕЛЯТ
получава
месечно
възнаграждение до трикратния размер на средна месечна брутна
работна заплата в ДРУЖЕСТВОТО”.
--------------------------------------------------------------------------------------------36. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяне представители на Община Бургас в
съвета на директорите на „ПСФК Черноморец – Бургас” АД.
Р Е Ш Е Н И E:
Упълномощава Кмета на Община Бургас да определи
представители на Община Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК
Черноморец” АД.
--------------------------------------------------------------------------------------------37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Приемане на устав на „Интермодален терминал
Зона за обществен достъп – Бургас” АД и определяне на представител на
Община Бургас в съвета на директорите.
Р Е Ш Е Н И E:
1.Приема предложения от работната група устав на
„Интермодален терминал Зона за обществен достъп – Бургас” АД,

съгласно приложението, като предлага фирмата на дружеството да се
промени на „Зона за обществен достъп - Бургас” АД.
2.Упълномощава Кмета на Община Бургас да определи
представител на Община Бургас в Съвета на директорите на дружеството.
--------------------------------------------------------------------------------------------38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на

Община Бургас относно: Предоставяне на допълнителна парична вноска
на „Аптеки” ЕООД.
Р Е Ш Е Н И E:
1.Да се представи допълнителна парична вноска в размер на 190 000
лв. /сто и деветдесет хиляди лева/ на „Аптеки” ЕООД, със срок на връщане
5 /пет/ години, за който период дружествата не дължи лихва. Паричната
вноска да се осъществи за покриване на задължения към „СТИНГ” ЕООД.
2. Да се намали §97 00 „Резерв”, със сумата от 190 000 лв. /сто и
деветдесет хиляди лева/.

3. „Задължава общинска администрация в срок от един месец да
предложи на Общинския съвет проект за решение за бъдещата съдба
на дружеството и материалните му активи. Управителя на
дружеството да представи всички документи около финансовото му
състояние и сключването на споразумението му със „Стинг” ЕООД.
--------------------------------------------------------------------------------------------39. Докладна записка от Манол Янчев Проданов – Управител на
„Бургаски пазари” ЕООД относно: Приемане на решение на ОС-Бургас
за съгласие с оценката на непарична вноска и промяна в учредителния акт
на „Бургаски пазари” ЕООД в частта му за капитала.
Р Е Ш Е Н И E:
1.
Дава съгласие и одобрява оценката на непаричната вноска –
терен 300 кв.м./2585 кв.м. в кв.35 парцел /УПИ/ IV по плана на ж.к.
„Лазур” гр.Бургас, с граници на парцела: изток – улица, блок №28, запад
– ул. „Плиска”, север – улица, юг – парцел II /УПИ II/ и парцел III /УПИ
III/, на стойност 108 000 /сто и осем/ лв., определена по реда на чл.72 от
Търговския закон, която следва да бъде 1080 дяла / хиляда и осемдесет
дяла, всеки от които е с номинална стойност 100 / сто / лева.
2.
Приема промени в Учредителния акт на „Бургаски пазари”
ЕООД, както следва:

А/ В чл. 8 т.1 от Учредителния акт на „Бургаски пазари” ЕООД се
променя в следния вид:
„чл.8, т.1: Капиталът на дружеството се определя в лева и е в размер
на 4 515 600 / четири милиона петстотин и петнадесет хиляди и
шестстотин/ лева, разпределен в 45 156 / четиридесет и пет хиляди сто
петдесет и шест/ дяла, всеки от които е с номинална стойност от 100 / сто
/ лева и е изцяло общинска собственост”.
Б/ Създава нова т.5 на чл.8:
„т.5.: В капитала на Бургаски пазари” ЕООД се включва като
непарична вноска следния, собствен на Община Бургас недвижим имот,
частна общинска собственост –терен 300 кв.м. в квартал 35, парцел /
УПИ / ІV по плана на ж.к. „Лазур”, гр. Бургас при граници на имота:
изток-улица, блок 28, запад-ул.”Плиска”, север-улица, юг-парцел / УПИ /
ІІ и парцел / УПИ / ІІІ.
Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72 от
ТЗ е в размер на 108 000 / сто и осем хиляди / лева. /
-------------------------------------------------------------------------------------------40. Докладна записка от Манол Янчев Проданов – Управител на
„Бургаски пазари” ЕООД относно: Допълнение на протоколно решение
на Общински съвет – Бургас с № 18 от 19, с продължение на 20 Февруари
2009 г. За промяна на учредителния акт на „Бургаски пазари” ЕООД, в
частта му за капитала.
Р Е Ш Е Н И E:
Допълва т.2 на РЕШЕНИЕ №18 от 19 февруари, с продължение на 20
февруари 2009 г., както и т.4 на чл.8 от Учредителния акт на „Бургаски
пазари” ЕООД в изречение предпоследно със следния текст: Едноетажна
масивна сграда – склад – с площ от 198 кв.м.”
-------------------------------------------------------------------------------------------41. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Правила за изграждане на обекти на общите
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и
присъединителните проводи за строежите на територията на Община
Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
Приема Правила за изграждане на обекти на общите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура и присъединителните
проводи за строежите на територията на Община Бургас, със следните
изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на т.8 става т.8 , ал.1 , като след текста „…
възложителите внасят депозит,” се добавя „или неотменима банкова
гаранция ”.
2. Създава се нова ал. 2 на т.8 със следния текст: „При
изграждане на нови или реконструкция на съществуващи общи мрежи
в населените места или значителни части от тях /цели квартали или
комплекси/, финансирани от съответните експлоатационни дружества
или по Европейски проекти, депозитите се определят със споразумение
между възложителя и Общината, но не по – малко от 5 % от
предвидените в Приложение № 1. В споразумението подробно се
договарят етапите на изпълнение на изкопните и изпълнителни
работи, контролът по приемането им, условията и периода за
възстановяване на внесения депозит, задълженията при възникване на
скрити дефекти и сроковете за тяхното отстраняване. При
неизпълнения на поетите със споразумението задължения,
възстановяването се възлага от Общината, за сметка на
експлоатационното дружество или изпълнителя на проекта по
Европейските програми.” .
3. В Приложение № 1 към т.8, колона 4 „Депозит за общи мрежи
в лв. / кв.м.”, цените остават в размерите им за 2008 година.
-------------------------------------------------------------------------------------------42. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Намаляне на нормативно необходимата площ на
едно болнично легло в новоизграждащата се „Многопрофилна болница за
активно лечение с медицински център в УПИ – I, в кв.11, по плана на зона
„А” в ж.к. „Меден рудник”, гр.Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
Във връзка с предвиденото изграждане на Многопрофилна болница
за активно лечение с медицински център в УПИ – I, в кв.11, по плана на
зона „А” в ж.к. „Меден рудник”, гр.Бургас, с оглед задоволяване нуждите
на жителите на района от болнично обслужване, предлага на министъра
на регионалното развитие и благоустройството да допусне отклонение
от нормативно определената площ за едно болнично легло, съгласно
чл.43, ал.1, т.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони, във връзка с § 9
от Преходните и заключителни разпоредби на същата наредба от 95
кв. метра на 55 кв. метра на едно болнично легло.
--------------------------------------------------------------------------------------------

43. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Подпомагане на състезатели за участие в Световни и
Европейски първенства.
Р Е Ш Е Н И E:
1.Предоставя на Славейка Ружинска сумата от 1000 лв.( хиляда лева)
за участие в Европейско първенство по вдигане на тежести в Румъния от
03.04.-12.04.2009г.
2. Предоставя на Румяна Петкова сумата от 1000 лв.( хиляда лева) за
участие в Европейско първенство по вдигане на тежести в Румъния от
03.04.-12.04.2009г.
3. Предоставя на Ивелина Николова сумата от 1000 лв. ( хиляда
лева) за участие в Европейско първенство по вдигане на тежести в
Румъния от 03.04.-12.04.2009г.
4. Предоставя на Силвия Ангелова сумата от 1000 лв.( хиляда лева)
за участие в Европейско първенство по вдигане на тежести в Румъния от
03.04.-12.04.2009г.
5.Предоставя на Десислава Божилова сумата от 1000 лв.( хиляда
лева) за участие в Европейско първенство по вдигане на тежести в
Румъния от 03.04.-12.04.2009г.
6.Предоставя на Йордан Янков сумата от 1000 лв.(хиляда лева) за
участие в Европейско първенство по Муай тай в Латвия от 15.05. до
22.05.2009г.
7. Предоставя на Николай Атанасов сумата от 1000 лв.(хиляда лева)
за участие в Европейско първенство по Муай тай в Латвия от 15.05. до
22.05.2009г.
-------------------------------------------------------------------------------------------44. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Разпределяне на сумата от 850 000 лв./
осемстотин и петдесет хиляди лева/, за финансиране на спортни дейности,
приета с Решение по т.7/ Протокол №18/ на сесия на Общински съвет
Бургас от 19.02.2009 година.
Р Е Ш Е Н И E:
1.Одобрява сумата от 442 000лв.(четиристотин четиридесет и две
хиляди лева) за субсидиране на спортни клубове, съгласно Приложение
№1, със следните промени:
- по точка 41 за Футболен клуб „Миньор-Рудник” сумата се променя
от 4000 лева на 6 000 лева.

- по точка 7 за Спортен клуб „Бургас-75” – спортни танци сумата се
намалява с 2000 лева и става 10 000 лева.
- За СК„Лукойл-Нефтохим”- спортни танци се отпускат 2 000 лева .
- по точка 52 – Резерв за спортни клубове сумата се намаля с 4000
лева.
2.Одобрява сумата от 348 000 лв.(триста четиридесет и осем хиляди
лева) за субсидиране на спортни мероприятия, съгласно Приложение №2;
3. Одобрява сумата от 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) за
подпомагане на състезатели за участие в световни и европейски
първенства, съгласно Приложение № 3, като в Раздел V „Подпомагане на
треньори и състезатели прекратили дейността си„ сумата се увеличава и
става 3 000 лева.
4.Намалява § 97-00 –финансиране на спортни мероприятия и
клубове, със сумата от 200 000лв.(двеста хиляди лева).
5.Увеличава дейност 714 –„ Спортни бази за спорт за всички” §43-09
със сумата от 200 000 лв. (двеста хиляди лева).
-------------------------------------------------------------------------------------------45. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прехвърляне на средства от едно юридическо
лице с нестопанска цел на друго, в рамките на § 4309-други субсидии и
плащания в съответствие с Решение на Общински съвет – Бургас, прието
по т.7 от дневния ред на проведено на 19.02.2009 г. и на 26.02.2009 г.
заседание/ Протокол № 18 /
Р Е Ш Е Н И E:
1. Намалява гласуваната субсидия за „Съюз на пенсионерите – 2004”
– гр. Бургас със сумата от 4000 лв. /четири хиляди/ лева.
2. Предоставя на „Съюз на ветераните от войните”- Бургас сумата от
4000 лв./четири хиляди/ лева.
-------------------------------------------------------------------------------------------46. Докладна записка от Соня Георгиева – общински съветник,
председател на комисията по „Култура, образование, наука,
вероизповедания и читалищна дейност” – ОС Бургас относно:
Финансова помощ, в размер на 3000 лева.
Р Е Ш Е Н И E:
Точката се отлага за следващо заседание
--------------------------------------------------------------------------------------------

47. Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева –
Заместник – кмет на Община Бургас относно: Допълнение в списъка на
лицата, щатни изпълнители на ПФА „Странджа”- Бургас, имащи право на
80 % от действителни разходи за транспорт.
Р Е Ш Е Н И E:
Одобрява 80% от действителните транспортни разходи на Христина
Илиянова Панайотова, пътуваща от местоживеене, м.с. Черно море, до
месторабота и обратно.
Разходите в размер на 389.00 лева /триста осемдесет и девет лева/, да
бъдат разчетени в одобрения бюджет на дейност Младежки културен
център – ПФ „Странджа”.
-------------------------------------------------------------------------------------------48. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник – кмет на
Община Бургас относно: Допълнение в Приложение 6.2 по т.7 от
Решение на Общински съвет - Бургас, с протокол № 18 / 19.02 и 26.02.2009
г. в утвърдения списък на медицински специалисти, имащи право на
транспортни разходи.
Р Е Ш Е Н И E:
Допълва Приложение 6.2.- по т.7 от Решение на Общински съвет –
Бургас с Протокол № 18/19.02. и 26.02.2009 г. в утвърдения списък на
медицински специалисти, имащи право на транспортни разходи с
дестинация с. Твърдица, считано от 01.01.2009 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------49. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Закупуване на уретроцистоскоп, бронхоскоп и абдомален
трансдюсер за нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични
заболявания със стационар – гр. Бургас” ЕООД.
Р Е Ш Е Н И E:
Дава съгласие за закупуване на уретроцистоскоп, бронхоскоп и
абдомален трансдюсер за нуждите на „Междуобластен диспансер за
онкологични заболявания със стационар – гр. Бургас” ЕООД.
--------------------------------------------------------------------------------------------

50. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Закупуване на 8 бр. / осем броя / легла за нуждите на
„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
гр. Бургас” ЕООД.
Р Е Ш Е Н И E:
Дава съгласие за закупуване на 8бр.(осем броя) легла за нуждите на
„Междуобластнен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
гр. Бургас” ЕООД
-------------------------------------------------------------------------------------------51. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на „EVN България
Електроразпределение” АД за изграждане на трафопостове в имоти, частна
общинска собственост
Р Е Ш Е Н И E:
Да се учреди в полза на „EVN България Електроразпределение” АД –
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №
37, вписано в Регистъра на държавни и общински предприятия в том 1,
стр.8, парт.4 по ф.д. № 2436/2000 год. и регистрирано в Електронния
търговски регистър с ЕФН 1500024361, представлявано от Михаил
Йорданов Томов – член на управителния съвет и Людмила Николова
Църцева – Владимирова – прокурист, право на строеж за изграждане на
трафопостове в имоти – частна общинска собственост, както следва:
- УПИ І в кв. 6 по плана на ж.к. „Лазур”, гр. Бургас, целият с площ
2367 кв.м.при граници: север-улица от о.т. 13а до о.т.14, изток –
улица от о.т. 14 до о.т.16, юг - ул. „В. Петлешков”, запад – улица от
о.т.13а до о.т.13б, за изграждане на трафопост със застроена площ от
11.89 кв.м., по одобрени инвестиционни проекти, с пазарна цена на
правото на строеж в размер на 9 530 / девет хиляди петстотин и
тридесет / лева, без ДДС.
- УПИ ІІІ в кв. 11А по плана на ж.к. „Лазур”, гр. Бургас, целият, с
площ 193 кв.м. при граници: североизток – улица от о.т.61 до о.т.64,
югоизток - улица от о.т.64 до о.т. 64а, югозапад – УПИ V-637,
северозапад – УПИ ІІ в кв. 11А, за изграждане на трафопост със
застроена площ от 11.89 кв.м., по одобрени инвестиционни проекти, с
пазарна цена на правото на строеж в размер на 9 530 / девет хиляди
петстотин и тридесет лева, без ДДС.
- УПИ ІІІ в кв. 13 по плана на ж.к. „Лазур”, гр. Бургас, целият, с площ
47 кв.м. при граници: североизток – УПИ ІІ-617 в кв.13, югоизток –
улица от о.т.41 до о.т. 23а, северозапад – УПИ І в кв.13, югозапад –
улица, за изграждане на трафопост със застроена площ от 11.89 кв.м.,

по одобрени инвестиционни проекти, с пазарна цена на правото на
строеж в размер на 9 530 / девет хиляди петстотин и тридесет / лева,
без ДДС.
-------------------------------------------------------------------------------------------52. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на нежилищни помещения,
частна общинска собственост на сдружение „Алианс Франсез” гр. Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
Не приема докладната записка и предложения проект за решение
-------------------------------------------------------------------------------------------53. Докладна записка от Георги Василев Манев – общински съветник
от ПП „СЕК” относно: Вземане на решение на ОС-Бургас за задължаване
и овластяване на кмета на Община Бургас за завеждане на гражданско дело
за установяване на нищожността на правната сделка по продажба на
недвижим имот сключената нот.акт № 9, т.1, нот.дело № 5/2006 г. на
нотариус № 257 Бургас по силата на която ЕТ „Венус-Г-Иванов” е закупил
п.и. № 076001 с площ 71 дка в гр. Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
ОС-Бургас задължава и овластява кмета на Община Бургас да заведе
гражданско дело за оспорване на правната сделка по продажба на
недвижим имот оформена по нот. акт № 5 от 2006 г. на нотариус № 257
по силата на която ЕТ „ВЕНУС – Г – ИВАНОВ” е закупил п.и. № 076001
с площ 71 дка в гр. Бургас, като за целта се заплатят дължимите суми за
държавни такси и др. деловодни разноски, както и за процесуална защита,
от предвидения затова бюджет, а при недостиг – от резерва.
-------------------------------------------------------------------------------------------54. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Даване съгласие за промяна на имотна граница
по смисъла на чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ за УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ в
кв.5, по плана на кв. „Сарафово”, гр. Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
1. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да сключи предварителен
договор с Георги Йорданов Христов с постоянен адрес: гр. Бургас, кв.

Сарафово, ул.”Пробуда” №7, за предприемане на действия по изменение на
действащия ПУП на кв. Сарафово, гр. Бургас, в частта на кв. 5, при което
собствените му УПИ ІV с площ от 260 кв.м и УПИ VІ с площ от 355 кв.м., да
се обединят в нов УПИ ІV /четвърти/ в кв. 5/пет/ по плана на кв. Сарафово, гр.
Бургас, с площ 615 /шестстотин и петнадесет/ кв.м., отреден за пететажно
жилищно строителство, при граници: североизток – УПИ ІІ, югоизток- УПИ
VІІ, югозапад- улица, северозапад – УПИ V, като за Община Бургас се
предвижда нов V /пети/ в кв. 5 /пет/ по плана на квартала, с площ 665
/шестстотин шестдесет и пет/ кв.м., отреден за пететажно жилищно
строителство, при граници: североизток – УПИ ІІ, югоизток - УПИ ІV,
югозапад – улица, северозапад – УПИ ІІ.
2. След влизане в сила на ПУП-ПРЗ, Кмета на Община Бургас да сключи
окончателен договор при условията на предварителния договор по т.1.
-------------------------------------------------------------------------------------------55. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на изменение на Подробен
устройствен план -План за регулация и застрояване за УПИ ІІ в кв.10 и
УПИ VІ в кв.18 по плана на зона „А” и „Б”, ж.р. „Меден рудник”.
Р Е Ш Е Н И E:
Одобрява изменението на ПУП – ПРЗ за УПИ II в кв.10 и УПИ VI в
кв.18 по плана на зона „А” и „Б”, ж.р. „Меден рудник”, за промяна
предназначението на част от УПИ I за придобиване към УПИ II в кв.10 и
част от УПИ III за придобиване към УПИ VI в кв.18 за изграждане на
елементи на техническата инфраструктура.
-------------------------------------------------------------------------------------------56. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на концесионни договори,
сключени между Община Бургас и „Анастаси кънстръкшън” ЕООД – гр.
Бургас за подлези, находящи се съответно на бул. „Демокрация”, бул.
„Проф. Яким Якимов” до бл. 63 на к/с „П.Р.Славейков”, бул. „Проф. Яким
Якимов” до Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” и бул. „Стефан
Стамболов” до бл. 55 в ж.к. „Славейков”, гр. Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
І. Прекратява сключения между Община Бургас и „Анастаси
кънстръкшън” ЕООД – гр. Бургас, вписано в Търговския регистър при
Бургаски окръжен съд по ф.д. № 2032/2006 г., със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Одрин” № 15, ет. 6, ст. 601, ЕИК 147052229,
представлявано от Атанас Василев Димитров с Договор за концесия от
03.07.2007 г. върху подлез с площ 424,30 / четиристотин двадесет и четири

цяло и тридесет/ кв.м., находящ се в гр. Бургас, на бул. „Демокрация”,
кръстовището с ул. „Копривщица” и бл. 33 в ж.к. „Лазур”, при граници:
североизток – ул. „Копривщица” ” и бл. 33 в ж.к. „Лазур”; югозапад –
„Професионална гимназия по механотехника”- гр. Бургас; югоизток и
северозапад – бул. „Демокрация”, гр. Бургас.
ІІ.
Прекратява сключения между Община Бургас и „Анастаси
кънстръкшън” ЕООД – гр. Бургас, вписано в Търговския регистър при
Бургаски окръжен съд по ф.д. № 2032/2006 г., със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Одрин” № 15, ет. 6, ст. 601, ЕИК 147052229,
представлявано от Атанас Василев Димитров с Договор за концесия от
03.07.2007 г. върху подлез с площ 855,20 /осемстотин петдесет и пет цяло и
двадесет/ кв.м., находящ се в гр. Бургас, на бул. „Проф.Яким Якимов” до
бл.63 на
к/с „П.Р.Славейков”, при граници : северозапад – ж.к.
„П.Р.Славейков” бл.63; югоизток – автосервиз „Устрем”, североизток и
югозапад – ул. „Проф.Яким Якимов”, гр. Бургас.
ІІІ.
Прекратява сключения между Община Бургас и „Анастаси
кънстръкшън” ЕООД – гр. Бургас, вписано в Търговския регистър при
Бургаски окръжен съд по ф.д. № 2032/2006 г., със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Одрин” № 15, ет. 6, ст. 601, ЕИК 147052229,
представлявано от Атанас Василев Димитров с Договор за концесия от
03.07.2007 г. върху подлез с площ 678 /шестстотин седемдесет и осем/
кв.м., находящ се на бул. „Проф. Яким Якимов” до Университет „Проф. Др Асен Златаров” при граници: северозапад - Университет „Проф. Д-р
Асен Златаров”, югоизток – ж.к. „П.Р.Славейков”, бл. 41, североизток и
югозапад – бул. „Проф. Яким Якимов”, гр. Бургас и
VІ. Прекратява сключения между Община Бургас и „Анастаси
кънстръкшън” ЕООД – гр. Бургас, вписано в Търговския регистър при
Бургаски окръжен съд по ф.д. № 2032/2006 г., със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Одрин” № 15, ет. 6, ст. 601, ЕИК 147052229,
представлявано от Атанас Василев Димитров с Договор за концесия от
03.07.2007 г. върху подлез с площ 667,55 / шестстотин шестдесет и седем
цяло и петдесет и пет/ кв.м., находящ се на бул. „Стефан Стамболов” до бл.
55 в ж.к. „Славейков”, гр. Бургас, при граници: изток ж.к. „Изгрев”; запад –
ж.к. „ П.Р. Славейков”, бл. 55; север и юг – бул. „Стефан Стамболов”.
-------------------------------------------------------------------------------------------57. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „АТАКА”
относно: Необходими мерки за възстановяване на владението на Община
Бургас на имот – общинска собственост.
Р Е Ш Е Н И E:
1.
Възлага на кмета на Община Бургас да предприеме незабавни
мерки за търсене на дължимото обезщетение от „ГЛОБАЛ
ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ” АД – за неправомерното използване, като
открит платен паркинг на терена на площад „Св.Св. Кирил и Методий”,

и лишаването на Община Бургас от ползване на същия имот – общинска
собственост, чрез предявяване на частичен иск.
2.
Размерът на търсеното обезщетение, да бъде определен на базата
на използваните от „ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ” АД-95
броя паркоместа в общинския имот, и събираните такси по ценоразписа,
който концесионера е поставил на платения паркинг – за срока от
въвеждането му във владение на терена на площад „Св.Св. Кирил и
Методий”- до възстановяване на владението на терена от Община
Бургас.
-------------------------------------------------------------------------------------------58. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Доброволна делба на недвижими имоти,
съставляващи УПИ ІІІ-606, 1195 и УПИ ХХІІІ – 606 в кв.26 по ПУП-ПРЗ
на кв. „Победа”, гр. Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и Катя
Андреева Николова и Пенка Сашева Михайлова на недвижим имот,
представляващ УПИ ІІІ-606 в кв. 26 по плана на кв. „Победа”, гр. Бургас,
от който съгласно Заповед № 1239/17.05.2008 год. на Зам. Кмета на
Община Бургас са обособени два нови УПИ ІІІ-606, 1195 и УПИ ХХІІІ606, съответстващи на квотата на съсобственост на двете страни, както
следва:
1. Община Бургас получава в дял и става собственик на незастроен
урегулиран поземлен имот / УПИ / ХХІІІ-606, в кв. 26 по плана на
кв.Победа, гр.Бургас целият с площ от 269 кв.м., при граници: север-УПИ
ІІІ-606, 1195, изток – УПИ ІV -607,608, юг-УПИ УПИ VІІІ-615,616, западул. „Телериг” с пазарна стойност 103 380 / сто и три хиляди триста и
осемдесет/ лева и 216/250 кв.м. идеални части от УПИ ІІІ-606,1195 в
кв.26 по плана на кв. „Победа”, гр. Бургас, целият с площ 250 кв.м., при
граници: север - ул. „Преображенец”, изток – УПИ ІV-607,608; юг – УПИ
ХХІІІ-606; запад – ул. „Телериг” с пазарна стойност 87 178 / осемдесет и
седем хиляди сто и седемдесет и осем/ лева.
2. Катя Андреева Николова с ЕГН
и постоянен адрес: гр.
Бургас, кв. „Победа”, ул. „Москва” №44 получава в дял 34/250
кв.м.идеални части от УПИ ІІІ-606,1195 в кв.26 по плана на „Победа”, гр.
Бургас, при граници: север – ул. „Преображенец”, изток – УПИ ІV-607,608;
юг – УПИ ХХІІІ-606; запад - ул. „Телериг” с пазарна стойност 13 722 /
тринадесет хиляди седемстотин двадесет и два/ лева, а Пенка Сашева
Михайлова с постоянен адрес: гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Омуртаг”, бл.
6, вх. 2 правото на строеж на собствената едноетажна масивна сграда
„Магазин” със застроена площ 141,40 кв.м. в новообразувания урегулиран
поземлен имот ІІІ-606,1195 в кв. 26 по плана на кв. „Победа”, гр. Бургас.
Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете.

-------------------------------------------------------------------------------------------59. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица в УПИ ІІІ-781, в квартал 52 по плана на с. Рудник
– с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската част в
имота.
Р Е Ш Е Н И E:
Продава на Иван Лечев Вълчев с постоянен адрес: гр. Бургас, к/с
“Възраждане”, бл.7, вх.”А”, ет.3, ап.6; Иван Живков Стайков с постоянен
адрес: гр. Бургас, к/с “Изгрев”, бл.62, вх.1 и Николай Евелинов Николов с
постоянен адрес: гр. Бургас, ул. “Цар Иван Шишман” №48, вх.1, ет.1, ап.1,
недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник,
Община Бургас, представляващ 92/982 /деветдесет и две върху деветстотин
осемдесет и две/ кв.м. идеални части от УПИ ІІІ-781 /три римско за имот
с планоснимачен номер седемстотин осемдесет и едно/, целият с площ
982 /деветстотин осемдесет и две/ кв.м., в квартал 52 /петдесет и две/ по
плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, при граници на
целия имот: север – улица; изток – УПИ ІV-781; юг – край на регулацията;
запад – УПИ ІІ-781, за сумата 3497 /три хиляди четиристотин деветдесет и
седем/ лева, без ДДС.
-------------------------------------------------------------------------------------------60. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижими имоти, частна
общинска собственост, представляващи, незастроени урегулирани
поземлени имоти по плана на с. Драганово, Община Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
Да се извърши продажба на недвижими имоти, частна общинска
собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда
на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, както
следва:
1.УПИ ІІ в кв. 4 с площ от 960 кв.м. по плана на с. Драганово,
Община Бургас, при граници: североизток – УПИ ІІІ, югоизток – УПИ Х17, югозапад – УПИ І, северозапад – улица, отреден за жилищно
строителство, с начална тръжна цена 10600 /десет хиляди и шестстотин /
лева без ДДС, актуван с акт № 4951/24.03.2008 год. за частна общинска
собственост.
2.УПИ ІІІ в кв. 4 с площ от 863 кв.м. по плана на с. Драганово,
Община Бургас, при граници: североизток – УПИ ІV, югоизток – УПИ Х17, югозапад – УПИ ІІ, северозапад – улица, отреден за жилищно
строителство, с начална тръжна цена
9500 /девет хиляди и петстотин/

лева без ДДС, актуван с акт № 4952/24.03.2008 год. за частна общинска
собственост.
3.УПИ ІV в кв. 4 с площ от 861 кв.м. по плана на с. Драганово,
Община Бургас, при граници: североизток – УПИ V и УПИ VІ, югоизток –
УПИ Х-17, югозапад – УПИ ІІІ, северозапад – улица, отреден за жилищно
строителство, с начална тръжна цена 9500 /девет хиляди и петстотин/
лева, без ДДС, актуван с акт № 4953/24.03.2008 год. за частна общинска
собственост.
-------------------------------------------------------------------------------------------61. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими
имоти, частна общинска собственост, находящи се в с.Рудник и с.Черно
море, Община Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет –
Бургас, на недвижими имоти, находящи се в
с. Рудник и с. Черно
море, Община Бургас, както следва:
1. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ V367 с площ 1164 кв.м., в квартал 50 по плана на с. Рудник – с. Черно море,
Община Бургас, при граници: север – улица, изток – УПИ VІ-368; юг –
УПИ ХІV-373; запад – УПИ ІV-366, отреден за жилищно строителство,
актуван с Акт № 4490/02.02.2007год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 30100 /тридесет хиляди и сто/ лева, без ДДС.
2. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ І с
площ 734 кв.м., в квартал 54 по плана на с. Рудник – с. Черно море,
Община Бургас, при граници: север – улица; изток – край на регулацията;
юг – УПИ ІІІ, запад – улица, отреден за жилищно строителство, актуван с
Акт № 4383/02.11.2006год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена 16000 /шестнадесет хиляди/ лева, без ДДС.
3. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ ІІ в
квартал 54 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, с площ
704 кв.м., отреден за жилищно строителство, при граници: север – УПИ І;
изток – край на регулацията; юг – улица; запад-улица, актуван с Акт
№4419/27.11.2006год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 15500 /петнадесет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС.
4. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ ІІІ с
площ 709 кв.м., в квартал 54 по плана на с. Рудник – с. Черно море,
Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север –
УПИ ІІ; изток – край на регулацията; юг – УПИ ІV; запад – улица, актуван
с Акт № 4844/25.10.2007год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена 15600 / петнадесет хиляди и шестстотин / лева, без ДДС.

5. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ ІV с
площ 697 кв.м., в квартал 54 по плана на с. Рудник – с. Черно море,
Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север –
УПИ ІІІ; изток – край на регулацията; юг – УПИ V; запад – улица; актуван
с Акт № 4845/25.10.2007год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена 15400 / петнадесет хиляди и четиристотин / лева, без ДДС.
6. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ V с
площ 742 кв.м., в квартал 54 по плана на с. Рудник – с. Черно море,
Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север –
УПИ ІV; изток – край на регулацията; юг – УПИ VІ; запад – улица; актуван
с Акт № 4846/25.10.2007год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена 16100 /шестнадесет хиляди и сто/ лева, без ДДС.
7. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ VІ с
площ 766 кв.м., в квартал 54 по плана на с. Рудник – с. Черно море,
Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север –
УПИ V; изток – край на регулацията; юг – УПИ VІІ; запад – улица, актуван
с Акт № 4847/25.10.2007год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена 16500 /шестнадесет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС.
8. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ VІІ
с площ 772 кв.м., в квартал 54 по плана на с. Рудник – с. Черно море,
Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север –
УПИ VІ; изток – край на регулацията; юг – УПИ VІІІ; запад – улица;
актуван с Акт 4848/25.10.2007год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 16600 /шестнадесет хиляди и шестстотин / лева, без
ДДС.
9. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ І
с площ 544 кв.м., в квартал 109 по плана на с. Рудник – с. Черно море,
Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север –
улица; изток – УПИ ІІ; юг – УПИ ХІ-1351; запад – улица, актуван с Акт №
4636/04.05.2007год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 15000 /петнадесет хиляди/ лева, без ДДС.
10. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ
ІІ с площ 621 кв.м., в квартал 109 по плана на с. Рудник – с. Черно море,
Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север –
улица; изток – УПИ ІІІ; юг – УПИ ХІ-1351; запад – УПИ І, актуван с Акт
№ 4637/04.05.2007год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 16600 /шестнадесет хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС.
11. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ
ХVІІ-1538 с площ 552 кв.м., в квартал 110 по плана на с. Рудник – с.Черно
море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници:
север–УПИ ІІІ-1551 и УПИ ІV-1535; изток–УПИ ХVІ-1538; юг–улица;
запад–УПИ ХVІІІ-1550, актуван с Акт № 4357/03.10.2006год. за частна
общинска собственост, с начална тръжна цена 14700 /четиринадесет
хиляди и седемстотин/ лева, без ДДС.
12. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ
І с площ 754 кв.м., в квартал 131 по плана на с. Рудник – с.Черно море,
Община Бургас, отреден за КОО, при граници: северозапад - улица;
североизток – УПИ ІХ; югоизток – УПИ ІІІ; югозапад–УПИ V, актуван с

Акт №4234/06.04.2006год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена 20300 /двадесет хиляди и триста/ лева, без ДДС.
13. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ
Х-1838 с площ 883 кв.м., в квартал 138 по плана на с. Рудник – с. Черно
море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници:
север - УПИ ІХ; изток – улица; юг – УПИ ХІ; запад – улица, актуван с Акт
№ 4355/03.10.2006год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 21200 /двадесет и една хиляди и двеста/ лева, без ДДС.
-------------------------------------------------------------------------------------------62. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХІІ-1059, кв. 6 по плана на кв. „Акации”,
гр. Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
Да се продаде на Иво Димитров Стоянов с постоянен адрес:
гр.Бургас, к/с „Изгрев” бл.24, вх.2, ет3, 125/256 кв.м. идеални части
от óðåãóëèðàí ïîçåìëåí èìîò ХII-1059 â êâ.6 ïî ïëàíà íа кв.Акации,
ãð.Áóðãàñ, öåëèÿò ñ ïëîù 256 êâ.ì., ïðè ãðàíèöè: североèçòîê –
ул.”Венелин”, югоçàïàä – ул.”Бузлуджа”, югоизток – ул.”Горазд”,
северозапад – УПИ ХI-1058, за сумата 37 050 /тридесет и седем
хиляди и петдесет/ лева, без ДДС.
-------------------------------------------------------------------------------------------63. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на част от недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се във в.з. „Минерални бани”, Община
Бургас.
Р Е Ш Е Н И E:
Да се продаде на Иван Тодоров Ножков с постоянен адрес: гр.Бургас,
к/с „Зорница”, бл. 24, вх.1, ет.5, ап.4, недвижим имот, представляващ 85 /
осемдесет и пет / кв.м. идеални части от УПИ ІV-341 / четири римско за
имот триста четиридесет и едно / в кв.4 /четири / по плана на в.з.
„Минерални бани”, Община Бургас, целият с площ 547 / петстотин
четиридесет и седем / кв.м., при граници: североизток – УПИ ІІІ-342,
югоизток – улица, югозапад – УПИ V-340, северозапад – УПИ І -344, за
сумата 4 200 / четири хиляди и двеста / лева, без ДДС.
--------------------------------------------------------------------------------------------

64. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Продажба на земя – частна общинска собственост,
представляваща УПИ І -874 в кв.44 по плана на гр.Българово, Община
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 E:
Да се продаде на Банчо Костадинов Иванов с постоянен адрес : гр.
Българово, ул. „Райна Княгиня” №3, УПИ І-874 / едно римско за имот с
планоснимачен номер осемстотин седемдесет и четири / в кв.44
/четиридесет и четири / по плана на гр. Българово, Община Бургас, целият
с площ 770 кв. м., при граници : север – улица, изток – УПИ ІІ -873, юг –
УПИ ХІ-871, 872, 873, запад – улица, за сумата 3 179 / три хиляди сто
седемдесет и девет/ лева, без ДДС.
-------------------------------------------------------------------------------------------65. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяна оценки на земи, находящи се във
вилна зона „Боровете”, землище кв. „Банево”, гр. Бургас, на физически
лица, с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на
ЗСПЗЗ / ДВ бр.13 от 2007 година/
Р Е Ш Е Н И E:
1. Определя оценката на земята на УПИ VI-182, кв.10, по плана на
вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 579
кв.м., при граници – изток - УПИVII-183, запад-УПИV-181, север-улица,
юг-УПИ IX-185, актуван с Акт за частна общинска собственост
№2250/14.02.2000 г., в размер на 81,06 лева без ДДС, изчислен по реда на
Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Мария
Желязкова Малева, Румен Милков Малев, Станислав Милков Малев,
тримата с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Митрополит Симеон” №3, да
заплатят на Община Бургас цената на земята.
2. Определя оценката на земята на УПИ XLIX-69, кв.6 по плана на
вилна зона „Боровете”, землище кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ 623
кв.м., при граници: изток УПИ XXIV-94, запад– улица, север- УПИ L-68,
юг-УПИ XLVIII-70, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1583/02.12.1999г., в размер на 784 лева без ДДС, включваща цената на
600/623 кв.м. ид. части от имота в размер на 84 лева, определена по реда
на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ и пазарната цена на 23/623 кв.м ид.
части в размер на 700 лева, определена по реда на §4з, ал.2, изречение
второ от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Ангел
Апостолов Ангелов с постоянен адрес Община Бургас, с. Черно море, ул.
„Пирин” №10, да заплати на Община Бургас цената на земята.
3. Определя оценката на земята на УПИ XLIV-74, кв.6 по плана на
вилна зона „Боровете”, землище кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ 580
кв.м., при граници: изток-УПИ XXIX-89, запад-улица, север-УПИ XLV73, юг-УПИ XLIII-75, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1578/02.12.1999 г., в размер на 81,20 лева без ДДС, определена по реда
на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Петранка
Христова Върбанова и Милена Колева Върбанова, двете с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „П.Р. Славейков”, бл.68, вх.7, ет.3, да заплатят на Община
Бургас цената на земята.
4. Определя оценката на земята на УПИ XLVII-71, кв.6 по плана на
вилна зона „Боровете, целият с площ 595 кв. м., при граници: изток-УПИ
XXVI-92, запад-улица, север- УПИ XLVIII-70 , юг- УПИ XLVI-72, актуван
с Акт за частна общинска собственост №1581/02.12.1999г., в размер на
83,30 лева без ДДС, определена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Недялка
Господинова Димитрова с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков”
бл.1В, вх.2, ет.7, и Мария Димитрова Гьонева с постоянен адрес гр.
Бургас, кв. Сарафово, ул. „Черно море” №13, да заплатят на Община
Бургас цената на земята.
5. Определя оценката на земята на УПИ XVII-121, в кв.7 по плана на
вилна зона „Боровете”, землище кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ 598
кв. м., при граници: изток-улица, запад-УПИ XXXV-152, север-УПИ XVI122, юг-УПИ XVIII-120, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1886/14.01.2000 г., в размер на 83,72 лева без ДДС, определена по реда
на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Любомир Манев
Манев с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Михаил Герджиков” №1, да
заплати на Община Бургас цената на земята.
6. Определя оценката на земята на УПИ XXXVI-151, кв.7 по плана
на вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр. Бургас, целия с площ
630 кв.м., при граници: изток-УПИ XVI-122, запад-улица, север УПИ
XXXVII-150, юг- УПИ XXXV-152, актуван с Акт за частна общинска
собственост №1905/14.01.2000 г., в размер на 984 лева без ДДС,
включваща цената на 600/630 кв.м. ид. части от имота в размер на 84 лева,
определена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ, и пазарната
цена на 30/630 кв.м. идеални части в размер на 900 лева, определена по
реда на §4з, ал.2 , изречение второ от ПЗР на ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Лилия Ставрева
Тондева с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. „Славейков” бл.24, вх.2, ет.3,
ап.7 и Райна Ставрева Петракова с постоянен адрес гр.Бургас, ул.
„Оборище” №11, ет.1, да заплатят на Община Бургас цената на земята.
7. Определя оценката на земята на УПИ XXXIII-154, кв.7, по плана
на вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр.Бургас, целия с площ

600 кв.м., при граници: изток-УПИ XIX-119, запад- улица, север-УПИ
XXXIV-153, юг-УПИ XXXII-155, актуван с Акт за частна общинска
собственост №1902/14.01.2000 г., в размер на 84 лева без ДДС,
определена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Цветана
Желева Енчева, с постоянен адрес гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Българка”
№21; Емил Цветков Енчев с постоянен адрес гр. Бургас, кв. Ветрен, ул.
„Българка” №21; Даниела Цветкова Капсарева с постоянен адрес
гр.Пловдив, ул. „Петрова нива” №1, бл.229, вх.А, ет.4, да заплатят на
Община Бургас цената на земята.
8. Определя оценката на земята на УПИ VIII-111, кв.5 по плана на
вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 647
кв.м., при граници: югоизток-край на регулацията, запад-улица, северУПИ IX-110, североизток- УПИ V-106, юг- УПИ VII-112, актуван с Акт за
частна общинска собственост №1529/22.11.1999 г., в размер на 1484 лева
без ДДС, включваща цената на 600/647 кв.м. ид. части от имота в размер
на 84 лева, определена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ, и
пазарната цена на 47/647 кв.м. идеални части в размер на 1400 лева,
определена по реда на §4з, ал.2, изречение второ от ПЗР на ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Слави Великов
Славов с постоянен адрес гр. Бургас, кв. Банево, ул. „Минзухар” №1А, да
заплати на Община Бургас цената на земята.
-------------------------------------------------------------------------------------------66. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Допускане поправка в решение на Общински
съвет – Бургас, прието по т.49, от дневния ред на проведеното на
20.11.2008г. Заседание / Протокол № 14 /.
Р Е Ш Е Н И E:
Допуска поправка на Решение на Общински съвет – Бургас по т.49 от
проведено на 20.11.2008 год. Заседание /Протокол № 14 / както следва:
- На ред 4, ТП № 54 / ТП № 620 / в частта „машини и съоръжения” сумата
24 600 лв., да бъде заменена с 19 130 лв.;
- На ред 7, ТП № 5 „Симона” в частта „машини и съоръжения” сумата
26 370 лв., да бъде заменена с 26 240 лв.;
- На редове 5,10,13 и 19 в частта „машини и съоръжения” следва да се
вземе под внимание, че оборудването на трафопостовете, частично или
изцяло, е собственост на „ЕВН България – Електроразпределение” АД и
сумите да се коригират по следния начин: на ред 5 сумата 28 580 лв. да
бъде заменена с 14 580 лв.; на ред 10 сумата 23 600 лв. да бъде заменена с
16 600 лв.; на ред 13 сумата 28 300 лв. да бъде заменена с 0 лв. и на ред 17
сумата 12 300 лв. да бъде заменена с 2 800 лв.
С направените поправки общата пазарна стойност на съоръженията

/ 20 броя /, се изменя от 1 303 910 / един милион триста и три хиляди
деветстотин и десет / лв. на 1 257 760 / един милион двеста петдесет и
седем хиляди седемстотин и шестдесет / лв., без ДДС.
-------------------------------------------------------------------------------------------67. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Удостояване на академик Никола Съботинов,
председател на БАН със званието „Почетен гражданин на Бургас”.
Р Е Ш Е Н И E:
Удостояване със званието „Почетен гражданин на Бургас” – акад.
Никола Съботинов.
-------------------------------------------------------------------------------------------68. Докладна записка от общински съветници от ПП „СЕК” относно:
Провеждане на летни празници на авторската песен „Кръгът на Барда”.
Р Е Ш Е Н И E:
Предоставят се 6 000 лева за провеждане през 2009 год. на летните
празници на авторска песен „Кръгът на Барда”.
--------------------------------------------------------------------------------------------

69. Докладна записка от Делян Иванов Иванов – общински съветник
от ПП „АТАКА” относно: Преименуване на бул. „Тодор Грудов” на бул.
„Захарий Стоянов”.
Р Е Ш Е Н И E:
Преименува бул. „Тодор Грудов” на бул. „Захарий Стоянов”.
-------------------------------------------------------------------------------------------70. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам. кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице - Златка Иванова Иванова
Р Е Ш Е Н И E:
Да се предостави на Златка Иванова Иванова, живуща в гр. Бургас,
к/с „М.Рудник”, ул. „Ленко” №8а, еднократно сумата от 1 000 лв./хиляда
лева/ за подпомагане грижите за деца.
--------------------------------------------------------------------------------------------

71. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам. кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице - Недка Георгиева Иванова
Р Е Ш Е Н И E:
Да се предостави на Недка Георгиева Иванова, живуща в гр. Бургас,
к/с „Меден Рудник”, бл. 485, вх. 5, ет. 3, ап. 90 еднократно сума от 3 000
лв. /три хиляди/ лв. за подпомагане лечението на дъщеря й Памела
Димитрова Грозева.
-------------------------------------------------------------------------------------------72. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам. кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Анастас Рашков Колев
Р Е Ш Е Н И E:
Да се предостави на Анастас Рашков Колев, живущ в гр. Бургас, кв.
„Победа”, ул. „Кракра” №56 еднократна сума от 500 лв./петстотин/ лева,
за подпомагане закупуването на поддържащи лекарствени средства.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
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