ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 23
от заседанието на 23. 07 .2009 година
ВЪПРОСИ НА ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет относно: Избор на членове и ръководство на
Постоянни комисии на Общински съвет по Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската
администрация на Община Бургас.
2. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет относно: Избор на член на Комисия по чл. 5, ал. 3 от
Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна
дейност на територията на Община Бургас.
3. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет относно: Избор на членове на Комисия по
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
4. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет относно: Избор на член на Комисия по контрол на
качеството и видовете СМР по ремонтно – асфалтовите дейности на
територията на Община Бургас.
5. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет относно: Избор на член на Надзорния съвет на
общинската агенция за приватизация – Бургас.
6. Ново обсъждане на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по
точка 1 от протокол 22 от 11 юни 2009 година.
7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Актуализация в разчета за финансиране на
капиталовите разходи за 2009 година.
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Осигуряване на финансови средства от фонд
„Резерв” по Бюджета за 2009 година на Община Бургас за съфинансиране

на проекти па Програмата за публично – частно партньорство за
реализация на малки благоустройствени проекти.
9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Вземане на решение за членство на Община
Бургас в Международната асоциация за обществен транспорт UITP.
10. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник - кмет на
Община Бургас относно: Разкриване на извънбюджетна сметка на ОУ
„Н. Геров”, съгласно одобрено предложение по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 година и Договор № Д01508/12. 06. 2009 година.
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Преобразуване на ОДС № 7 „Райна Княгиня” –
Бургас и ОДЗ № 11 „Коледарче” – кв. Долно Езерево, Бургас.
12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Общинска програма за закрила на детето за
2009 година.
13. Отчет от Йорданка Ананиева – Заместник – кмет на Община
Бургас и Председател на МКБППМН относно: Дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас за периода януари – април
2009 г.
14. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца сираци. /Радослав Георгиев/
15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца сираци. /Мария Коцева/
16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Удостояване на писателя Любен Желязков
Петков със званието „Почетен гражданин на Бургас”.
17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Допълнения и изменения в Наредбата за
определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени за
услуги на територията на Община Бургас.
18. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ”
относно: Промяна в Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на Община Бургас.

19. Докладна записка от общински съветници от ПП „СЕК” относно:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на
територията на Община Бургас.
20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване на Специализирана болница за
активно лечение по лицево – челюстна хирургия.
21. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Закупуване на терапевтична рентгенова апаратура за
нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със
стационар – гр. Бургас” ЕООД.
22. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник – кмет
„Бюджет, финанси и ИСД” относно: Увеличаване на капитала на
„Бургасбус” ЕООД.
23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на договора за възлагане
управлението на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД и назначаване на
временно изпълняващ длъжността управител на „Хляб и хлебни изделия”
ЕООД.
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Избиране на управител на „Диагностичноконсултативен център - І – Бургас” ЕООД – гр.Бургас.
25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Избиране на управител на „Диагностичноконсултативен център - ІІ– Бургас” ЕООД – гр.Бургас.
26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Избиране на управител на „Медицински център
ІІ – Бургас” ЕООД – гр. Бургас.
27. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник – кмет
„Бюджет, финанси и ИСД” относно: Сключване на анекс към договор за
наем с „Нов дом – Симеонов” ЕООД.
28. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник – кмет
„Бюджет, финанси и ИСД” относно: Вземане на решение за отдаване
под наем на помещения собственост на „Аптеки” ЕООД.

29. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Разпореждане с недвижим имот, собственост на
„Дентален център І – Бургас” ЕООД.
30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план за трасе на корекция на дъждовната канализация от
съществуващ водосток на асфалтов път Долно Езерево - Бургас на север
през съществуващото дере – имоти с номера 123 и 124 в местност „Дермен
ходжа”, землище Долно Езерево.
31. 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 І-1624, ІІ-1624
и ІІІ-1624 в кв. 107 и УПИ ХVІІ-1624 и ХVІ в кв. 114 по плана на зона „Г”,
ж. р. „Меден рудник”.
32. Докладна записка от общински съветници от ПП „СЕК” относно:
Пълноценното използване на общински подземен паркинг до Бургаската
опера.
33. Докладна записка от инж. Костадин Марков - Заместник –кмет на
Община Бургас относно: Ползването на карта за пътуване за цялата
градска мрежа.
34. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на концесионен договор, сключен
между Община Бургас и „Геоплан инженеринг” ЕООД – гр. Пловдив за
подлез находящ се на бул. „Стефан Стамболов” до Диагностично –
консултативен център „Георги победоносец” ЕООД, гр. Бургас.
35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на обработваемите
земеделски земи – общинска собственост в землищата на територията на
Община Бургас за стопанската 2009/2010 г.
36. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на язовири – публична
общинска собственост, за срок от 5 години, чрез провеждане на търг по
реда на НРПУРОИВ.
37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на нежилищно помещение,
частна общинска собственост за временно възмездно ползване на „Съюз на
пенсионерите – 2004”, гр. Бургас.

38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на помещения – частна общинска
собственост, находящи се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник” и кв. Акации,
за нуждите на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004”, гр. Бургас.
39. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на помещение – частна общинска
собственост, находящо се в гр. Бургас, к/с „Славейков”, бл. 1Б до вх. 2 за
нуждите на сдружение с нестопанска цел „Съюз на пенсионерите – 2004”,
гр. Бургас.
40. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж в имот, частна
общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІ, кв. 37 по плана на кв.
Банево, гр. Бургас, отреден за православен храм и читалище.
41. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж върху недвижим
имот – частна общинска собственост, отреден за православен храм в кв.
„Победа”, гр. Бургас.
42. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България
Електроснабдяване” АД – гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот
– частна общинска собственост.
43. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на търговски
обект, получил постоянен градоустройствен статут в поземлен имот с
идентификатор по КК 07079.653.573 (УПИ І в кв. 22, зона „Б”, ж. р.
„Меден рудник”), гр. Бургас.
44. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване към сграда,
„Магазин за хранителни стоки”, находящ се в поземлен имот с
идентификатор 07079.653.277 по КК на гр. Бургас / УПИ ІІ, кв. 33 / по
плана на зона „В”, ж.р. „Меден рудник”, изграден върху общинска земя.
45. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне 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).
46. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица, придобили право на собственост с влезли в сила

заповеди по реда на § 4 „а” и § „б” от ПЗР на ЗСПЗЗ, върху предоставени
за ползване земи, находящи се във вилна зона „Боровете”, землище кв.
Банево, гр. Бургас, ЕКАТТЕ 02573, идентификатор по КВС – имот № 167.
47. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физическо лице, чрез доброволна делба на недвижими имоти в кв.
20 по ПУП – ПРЗ на зона „Б”, ж. р. „Меден рудник”, гр. Бургас.
48. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физическо лице в УПИ ІІ-179, в квартал 11 по плана на с. Рудник
– с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската част в
имота.
49. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица, чрез продажба на общинската част в ПИ
07079.614.277 по КК /УПИ ІV-7587, квартал 55 по плана на к/с
„Възраждане”, гр. Бургас.
50. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба
на общинската идеална част от УПИ ІІІ – 967, кв.121 по плана на ЦГЧ, гр.
Бургас с идентификатор 07079.611.9 по одобрена КК на гр. Бургас.
51. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ 291/557 кв.м. ид. части от поземлен имот с
идентификатор по КК 07079.607.337 (УПИ VІ, кв. 24 по плана на ж.к.
„Лазур”), гр. Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР
към ЗИД на ЗОС (ДВ бр.54/2008 год.)
52. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор по КК
07079.820.53 (УПИ І-291, кв. 22 по плана на кв. Сарафово), гр. Бургас, с
отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС (ДВ
бр.54/2008 год.)
53. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на идеални части от ПИ с
идентификатор по КК 07079.830.39 /УПИ Х, квартал 1 по плана на кв.
Крайморие /, гр. Бургас /, с ОПС, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС
/ДВ бр.54/2008 год./ и прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.
1, т.2 от ЗОС.

54. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІІІ-1379, в квартал 108 по плана на с.
Рудник – с. Черно море, Община Бургас, с отстъпено право на строеж, по
реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС /ДВ бр.54/2008 год./
55. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на имот, частна общинска
собственост, представляващ идеални части от поземлен имот с
идентификатор по КК на гр. Бургас 07079.612.226 (УПИ І-668, кв.81 по
ПУП на ЦГЧ), ул. „Сливница” № 10.
56. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ 77,45/771,20 кв.м. ид. части от поземлен имот
с идентификатор по КК 07079.607.294 (УПИ ХІV-689,680,691, в кв. 22 по
плана на ж.к. „Лазур”), гр. Бургас, по реда на чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС.
57. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ поземлен
имот с
идентификатор
07079.820.339 по КК на гр. Бургас (УПИ ІV-647 в кв. 36 по плана на кв.
Сарафово), гр. Бургас, с отстъпено право на строеж.
58. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот с идентификатор
по КК 07079.650.26 (УПИ VІ – 238, кв. 103 по плана на ж.р. Меден рудник)
гр. Бургас.
59. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІ – 127, кв. 13 по плана на с. Равнец,
Община Бургас.
60. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ 115/1615 кв.м. ид. части от УПИ ХІV-25, в кв.
13 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от
ЗОС.
61. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на част от недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в кв. Банево, гр. Бургас. /Стойчо
Шарапанов/
62. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на част от недвижим имот – частна

общинска собственост, намиращ се в кв. Банево, Община Бургас.
/Радостин Елкенев/
63. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на части от недвижими имоти –
частна общинска собственост, намиращ се в кв. Банево, Община Бургас.
/Коста Костов/
64. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими
имоти, частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Минерални
бани”, кв. „Ветрен”, с. Изворище, Община Бургас.
65. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими
имоти, частна общинска собственост, находящи се в ПЗ „Север” и к/с
„Славейков”, гр. Бургас.
66. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка
в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 35, от дневния ред на
проведеното на 19.03.09 г. с продължение на 25.03.2009 г. заседание
/Протокол № 19/.
67. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Отпускане на целева помощ за спортен клуб „Параспорт”
– Бургас.
68. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Дофинансиране на тенис клуб „Бриз”- Бургас.
69. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Предоставяне на сума за участие в Световно първенство
по борба на състезатели.
70. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Предоставяне на сума за участие в Световно първенство
по Тенис на маса за ветерани.
71. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Предоставяне на сума от 1 000 лева на Гергана

Апостолова за участие в Световно първенство по карате киокушин за
жени.
72. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Подпомагане на Стоян Станков за участие в
Международен турнир по тенис.
73. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Ирина Петрова Вълкова.
74. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет на
Община Бургас относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице Тодорка Асенова Томова.
75. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет на
Община Бургас относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице Светла Ангелова Пенкова.
76. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет на
Община Бургас относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице Стойка Георгиева Хаджиева.
77. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет на
Община Бургас относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице Пенка Тодорова Иванова.
78. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет на
Община Бургас относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице Семра Мехмед Мемиш.
79. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Актуализация на капиталовата програма на
Община Бургас за 2009 година.
80. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Разкриване на извънбюджетна сметка на ПМГ „Акад. Н.
Обрешков”, съгласно одобрено проектно предложение с рег. № 2009-1 PL
1- СОМ06-05271 4 по програма „Учене през целия живот” към Национална
програма „Сократ”.
81. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник относно:
Необходимост от санитарни възли и чешми за питейна вода на територията
на Морската градина.

82. Докладна записка от Здравко Сталев – председател на Постоянната
комисия по екология относно: Искане до Министерски съвет за спешно
осигуряване на финансиране на неотложни инфраструктурни проекти.
83. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Учредяване право на строеж на „Билла недвижимости” – ЕООД –
гр. София в поземлен имот с идентификатор 07079.651.236 (УПИ І, кв.14,
ж.р. „Меден рудник”, зона „А”), гр. Бургас.
84. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник – кмет
„Бюджет, финанси и ИСД” при Община Бургас относно: Провеждане
на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за
извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети
за 2009 г. на общинските търговски дружества.
85. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на изменение на ТУП /ОУП/ за имоти пл. № 31,297 и
301 разположени югозападно от територията на кв. „Крайморие” и ПУП на
имоти пл. № 31,297 и 301 в масив 1, местност „Пода” в землището на кв.
„Крайморие” и изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 28 по плана на кв.
„Крайморие”
86. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Отдаване под наем на имоти, собственост на „Аптеки” ЕООД.

1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет относно: Избор на членове и ръководство на
Постоянни комисии на Общински съвет по Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската
администрация на Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Избира общински съветници за членове , съответно ръководство на
Постоянни комисии , както следва:
І. Избира общински съветник РОЗА АРСОВА ЖЕЛЕВА за член на
Постоянна комисия по култура, образование, наука, вероизповедания и
читалищна дейност.
ІІ. 1. Избира общинските съветници ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
СИМЕОНОВ и ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ПОПЕСКУ за членове на
Постоянна комисия по устройство на територията, жилищна политика,
земеделие и съставни селища.

2. Избира общински съветник ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ
ПАВЛОВ за зам. председател на Постоянна комисия по устройство на
територията, жилищна политика, земеделие и съставни селища.
ІІІ. Избира общински съветник АНТОН ПЕНЕВ БЕРДАНКОВ за
член на Постоянна комисия по екология.
ІV. 1. Избира общински съветник РОЗА АРСОВА ЖЕЛЕВА за член
на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.
2. Избира общински съветник АНТОНИО ХРИСТОВ
ДУШЕПЕЕВ за председател на Постоянна комисия по здравеопазване и
социални дейности.
V. 1. Избира общинските съветници КОСТАНТИН ЙОРДАНОВ
ЛУКОВ и ВАКЛИН АТАНАСОВ СТОЙНОВСКИ за членове на
Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика.
2. Избира общински съветник ДИМЧО ГРУДЕВ ГРУДЕВ за
председател на Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска
политика.
3. Избира общински съветник ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЛЮДИЕВ за
зам.председател на Постоянна комисия по общинска собственост и
стопанска политика.
VІ.1. Избира общински съветник КОСТАНТИН ЙОРДАНОВ
ЛУКОВ за член на Постоянна комисия по транспорт и съобщения.
2. Избира общински съветник КОСТАНТИН ЙОРДАНОВ
ЛУКОВ за зам. председател на Постоянна комисия по транспорт и
съобщения.
----------------------------------------------------------------------------------------2. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет относно: Избор на член на Комисия по чл. 5, ал. 3 от
Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна
дейност на територията на Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Избира общински съветник КОСТАНТИН ЙОРДАНОВ ЛУКОВ за
член на Комисия по чл. 5, ал. 3 от Наредбата за преместваемите обекти и
рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.
------------------------------------------------------------------------------------------3. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет относно: Избор на членове на Комисия по
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Р Е Ш Е Н И Е:
Избира 3 общински съветници ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЛЮДИЕВ,
ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ПОПЕСКУ и ИВАЙЛО ХАРАЛАМПИЕВ
СТАМАТОВ за членове на Комисия по разкриване и предотвратяване на
конфликт на интереси.
------------------------------------------------------------------------------------------4. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет относно: Избор на член на Комисия по контрол на
качеството и видовете СМР по ремонтно – асфалтовите дейности на
територията на Община Бургас.
Р Е Ш Е Н И Е:
Избира общински съветник АНТОН ПЕНЕВ БЕРДАНКОВ за член
на Комисия по контрол на качеството и видове СМР по ремонтно –
асфалтовите дейности на територията на Община Бургас.
------------------------------------------------------------------------------------------5. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет относно: Избор на член на Надзорния съвет на
общинската агенция за приватизация – Бургас.
След гласуване Общински съвет- Бургас не взе решение по
докладната записка .
------------------------------------------------------------------------------------------6. Ново обсъждане на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по
точка 1 от протокол 22 от 11 юни 2009 година.
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема да бъде поет общински дълг с максималния размер от 16 000 000
/шестнадесет милиона/ лева ;
2. Утвърждава предложените параметри на общинския дълг :
2.1. валута на дълга – български лева ;
2.2. вид на дълга – дългосрочен, целеви, инвестиционен, поет с договор
за общински заем ;
2.3. начин на обезпечаване – залог върху бъдещи вземания ;
2.4. условия за погасяване :
- срок за погасяване на кредита – 84 месеца ;

- гратисен период за погасяване на главницата до края на срока за
усвояване – 8 месеца.
- наказателната лихва при просрочие на погасителна вноска – върху
просрочената сума, формирана като сбор от основен лихвен процент на
БНБ плюс надбавка в размер на 3,5 процентни пункта, плюс надбавка в
размер на 5 процентни пункта ;
2.5. размери на плащанията по кредита:
- годишен лихвен процент за редовен дълг – формиран като сбор от
основен лихвен процент на БНБ плюс надбавка в размер на 3,5 процентни
пункта;
- ежегодна комисионна за управление и обработка – в размер на 1 %
върху размера на текущия дълг ;
- без такси за предсрочно погасяване ;
- без комисионна за ангажимент.
------------------------------------------------------------------------------------------7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите
разходи за 2009 година.
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Да отпаднат от разчета за финансиране на капиталовите разходи
през 2009 год. следните обекти :
- обект № 1168 “ОР данъчно управление “, § 5100, функция 01, с
годишна задача 685 000 лв. и източник на финансиране ИБФ;
- обект № 1189 “ОР покрив, фасади и стълбище на Етнографски
музей “, § 5100, функция 07, с годишна задача 56 000 лв. и
източник на финансиране ИБФ;
- обект № 1200 “Товарен автомобил за “Спортни имоти”, § 5200,
функция 01, с годишна задача 15 000 лв. и източник на
финансиране СБС;
- обект № 781 “ Велоалея парк “Езеро” – кв. Сарафово I и II етап,
§ 5200, функция 06, с обща стойност 500 000 лв., годишна задача
278 000 лв. и източник на финансиране банков кредит;
- обект № 831 “Система автомат. у-ние ул. осветление
Бургас”,§5200, функция 06, с годишна чадача 31 000 лв. и
източник на финансиране банков кредит;
- обект № 1122 “Дъждопреливник М. Рудник з.Д “, §5200,
функция 06, с годишна задача 10 000 лв. и източник на
финансиране банков кредит;
- обект № 1062 “Кръстовище “Трапезица”- ТИП, § 5200,
функция 06, с обща стойност 245 000 лв., годишна задача 145 000
лв. и източник на финансиране банков кредит;

- обект № 1249 “ Трасиране на земед. земи и др.”, § 5300,
функция 01, с годишна задача 200 000 лв. и източник на
финансиране СБС.
2.Завишава годишната задача на обектите от разчета на капиталовите
разходи през 2009 год., както следва :
- на обект № 1174 “ ОР на дневен център за хора с умств. изост.
“, § 5100, функция 05, с 10 000 лв. и източник на финансиране ИБФ;
- обект № 1191 “ ОР читалища / по списък/ “, § 5100, функция
07, с 30 000 лв. и източник на финансиране ИБФ;
- на обект № 85 “ Корекция дере кв. Д. Езерово “, § 5200,
функция 02, с 265 040 лв. от които 256 000 с източник на
финансиране банков кредит и 9 040 лв. - СБС, като общата стойност
на обекта става 1 240 000 лв. и обекта става преходен;
- на обект № 102 “ Рехабилитация надлез Вл. Павлов “, §5200,
функция 06, със 17 000 лв. и източник на финансиране банков
кредит;
- на обект № 103 “ Конструктивно укрепване ул. “Ив. Вазов “, §
5200, функция 06, с 5 000 лв. и източник на финансиране СБС;
- на обект № 893 “ Продължение ул. Янко Комитов към ул.
Струга “, § 5200, функция 06, с 10 000 лв. и източник на
финансиране банков кредит;
- на обект № 1080 “Спортен комплекс Изгрев кв. 19 УПИ II “, §
5200, функция 06, с 40 000 лв. и източник на финансиране банков
кредит;
- на обект № 334 “ОП на ЗРП “Крайморие”, § 5300, функция
01, с 38 960 лв. и източник на финансиране СБС;
- на обект № 1245 “ Изменения на ПУП / ПРЗ ”, § 5300,
функция 01, с 30 000 лв. и източник на финансиране СБС;
3. Намалява годишната задача на обекти от разчета на
капиталовите разходи за 2009 год., както следва :
- на обект № 1169 “ОР ДЯ №1 “, § 5100, функция 04, с 26 000
лв. - ИБФ;
- на обект № 1175 “ОР сгради НПО “, § 5100, функция 05, с
32 600 лв. - ИБФ;
- на обект № 390 “Канализация кв. Победа – домови
отклонения “, § 5200, функция 06, с 30 000 лв. - СБС;
- на обект № 1085 “ Реконструкция, благоустрояване и озел. првото м/у ул. “Цар Симеон “, § 5200, функция 06, с 75 000 лв. – банков
кредит;
- на обект № 1252 “ Трансфер ДКЦ 2 “, § 5500, функция 04, с
3 000 лв. – СБС.
4. Променя разпределението по приложение ПИ – 2Б на обект
№ 1229 “Изместване на ел. съобщ. канална мрежа на БТК “като за
СМР се предвиждат 80 000 лв. и 3 000 лв. за други разходи , без
завишаване на годишната задача и без промяна на източника на
финансиране.

5. Включва нови обекти в разчета на капиталовите разходи за
2009 год, както следва :
- обект “Покритие на летен театър- Приморски парк, гр. Бургас
“в § 5200 функция 07, с годишна задача 835 000 лв. от които 685 000
лв. с източник на финансиране ИБФ и 150 000 лв с източник на
финансиране СБС;
- обект “ Изменение на ТУП / ОУП / Община Бургас “ в §
5300,функция 01, с обща стойност 60 000 лв., годишна задача 15 000
лв. с източник на финансиране СБС;
- обект “ Канализация с. Братово - ТП “ в § 5200, функция 06, с
годишна задача 25 000 лв. с източник на финансиране банков кредит;
- обект “Административна сграда кв. Лозово - ППР “ в §
5200,функция 01, с годишна задача 20 000 лв. с източник на
финансиране банков кредит;
- обект “Открити басейни в Парк Езеро гр. Бургас “ – ТИП и
ППР, в § 5200, функция 06, с годишна задача 40 000 лв. с източник на
финансиране банков кредит;
- обект “Графична база в Приморски парк гр. Бургас “ – ТИП и
ППР, в § 5200, функция 01, с годишна задача 40 000 лв. с източник
на финансиране ИБФ;
- обект “Транспортен подход от ул“Хр.Ботев”към подз.
Паркинг “Опера”-ППР, в § 5200,функция 06, с годишна задача 10 000
лв. с източник на финансиране банков кредит;
- обект “Благоустрояване пространството м/у бул. “Ив. Вазов”,
ул.”Хан Крум”,ул. “Цар Петър” и МЦ I “ в § 5200,функция 06, с обща
стойност 450 000 лв.,годишна задача 40 000 лв. с източник на
финансиране банков кредит;
- обект “Оборудване на спортна зала в М.Рудник”, в §
5200,функция 06, с годишна задача 50 000 лв. с източник на
финансиране банков кредит;
- обект “Център за временно настаняване “ ППР, в § 5200,
функция 05, с годишна задача 20 000 лв.с източник на финансиране
ИБФ;
- обект “ОДЗ 2 “Звездица” – ДМА, в § 5200, функция 03, с
годишна задача 10 000лв. с източник на финансиране ИБФ;
- обект “Дневен център с умств. изост. – ДМА, § 5200,функция
05, със 600 лв. и източник на финансиране ИБФ;
- обект “Изграждане резервоари за поливане в Прим. Парк “, §
5200, функция 06, с обща стойност 100 000 лв., годишна задача
35 000 лв, от които 31 000 лв. с източник на финансиране банков
кредит и 4 000 лв. - ИБФ.
------------------------------------------------------------------------------------------8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Осигуряване на финансови средства от фонд „Резерв” по
Бюджета за 2009 година на Община Бургас за съфинансиране на проекти

па Програмата за публично – частно партньорство за реализация на малки
благоустройствени проекти.
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Определя сумата от 130 000 лв. за съфинансиране на проекти по
Програмата за публично частно партньорство.
2. Да се намали сумата по §§ 97 00 „Резерв” в точка 1.4 –
„Гаранционен фонд за подпомагане на малки и средни предприятия” със
сумата от 130 000 лева.
3. Сумата от предходната точка да се включи в издръжката на
дейност 122 - §§ 10 30 – разходи за текущи ремонти.
-----------------------------------------------------------------------------------------9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Вземане на решение за членство на Община Бургас в
Международната асоциация за обществен транспорт UITP.
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Одобрява членството на Община Бургас в Международната
асоциация за обществен транспорт (UITP).
2. Дава съгласие Община Бургас да внесе първоначалният членски внос
в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ евро. Парите да се предвидят от
параграф 4600, дейност 898.
3. Определя Димитър Николов – Кмет на Община Бургас, за
представител на Община Бургас в Международната асоциация за
обществен транспорт, като приема същият да подпише Формуляра за
кандидатстване.
-----------------------------------------------------------------------------------------10. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник - кмет на
Община Бургас относно: Разкриване на извънбюджетна сметка на ОУ
„Н. Геров”, съгласно одобрено предложение по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 година и Договор № Д01508/12. 06. 2009 година.
Р Е Ш Е Н И Е:
Дава съгласие за откриване на извънбюджетна сметка на ОУ
„Найден Геров” за финансиране на спечелен проект по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 по Договор №
Д01-508/12. 06. 2009 година и одобрява бюджет на проекта за разходване
на средствата в размер на 1 782,08 лева.

-----------------------------------------------------------------------------------------11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Преобразуване на ОДЗ № 7 „Райна Княгиня” –
Бургас и ОДЗ № 11 „Коледарче” – кв. Долно Езерево, Бургас.
РЕШЕНИE:
1. Преобразува ОДЗ № 7 „Райна Княгиня” – Бургас, с филиал в кв.
Лозово с 1 градинска група в ОДЗ № 7 „Райна Княгиня” без филиал,
считано от 01.09.2009 година.
2. Преобразува ОДЗ № 11 „Коледарче” – кв. Долно Езерово, Бургас в
ОДЗ № 11 „Коледарче” с филиал в кв. Лозово с 1 яслена и 1 градинска
група, считано от 01.09.2009 година.
3. Персоналът, обслужващ филиала в кв. Лозово, да бъде прехвърлен от
ОДЗ № 7 „Райна Княгиня” – Бургас към ОДЗ № 11 „Коледарче” – кв.
Долно Езерово, като трудовите правоотношения се уредят в съответствие
с чл. 123 от Кодекса на труда.
4. Документацията на филиала в кв. Лозово да бъде съхранявана от ОДЗ
№ 11 „Коледарче”, кв. Долно Езерово, Бургас.
5. Да се намали бюджетът на ОДЗ № 7 „Райна Кнагиня” – Бургас, със
сумата от 19 148 лв., считано от 01.09.2009 година.
6. Да се завиши бюджетът на ОДЗ № 11 „Коледарче” – кв. Долно
Езерово, Бургас, със сумата от 19 148, считано от 01.09.2009 година.
-----------------------------------------------------------------------------------------12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Общинска програма за закрила на детето за
2009 година.
РЕШЕНИE:
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2009 година.
(Програмата е неделима част от този протокол.)
-----------------------------------------------------------------------------------------13. Отчет от Йорданка Ананиева – Заместник – кмет на Община
Бургас и Председател на МКБППМН относно: Дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас за периода януари – април
2009 г.

РЕШЕНИE:
Приема за сведение Отчет за дейността на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас за периода януари – април
2009 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------14. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца сираци.
РЕШЕНИE:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на Радослав Златомиров
Георгиев.
-----------------------------------------------------------------------------------------15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца сираци.
РЕШЕНИE:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на Мария Димитрова Коцева.
-----------------------------------------------------------------------------------------16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Удостояване на писателя Любен Желязков
Петков със званието „Почетен гражданин на Бургас”.
РЕШЕНИE:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” писателя
ЛЮБЕН ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТКОВ.
-----------------------------------------------------------------------------------------17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Допълнения и изменения в Наредбата за
определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени за
услуги на територията на Община Бургас.

РЕШЕНИE:
Приема допълнения и изменения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци и такси и цени за услуги на
територията на Община Бургас , както следва:
1. В Приложение №1, раздел V , т.1 , в графа 1 след думата
„комбинирани” се добавя текста „и отлагане на регулация върху скица от
кадастрална карта” и придобива следната редакция „комбинирани и
отлагане на регулация върху скица от кадастрална карта”
2. В Приложение №1, раздел V , т.8 , в графа 1 се създава нов
текст „ – за обекти по чл.147 от ЗУТ , в т.ч. и огради с инвестиционни
проекти” , а в графа 2 такси „50.00 лв.”.
3. В Приложение №1, раздел V , т.8 , в графа 1 се създава нов
текст „Акт за узаконяване и разрешения за строеж за строежи в
нарушение по чл.224 от ЗУТ” , а в графа 2 такси текста „горните такси в
двоен размер”.
4. В Приложение №1, раздел V , т.8 , в графа 1 се създава нов
текст „ – за допълване на разрешение за строеж по чл.154 , ал.5 от
ЗУТ”, а в графа 2 такси „ 50% от основното разрешение за строеж”.
5. В Приложение №2 , раздел III , в т.1 „– за търговски и делови
сгради, хотели , битови услуги” , в графа 3 цени , числото „500” се заменя
с числото „800”.
6. В Приложение №2 , раздел III , в т.1 „– за производствени обекти
и складови бази” , в графа 3 цени , числото „400” се заменя с числото
„500”.
7. В Приложение №2 , раздел III , т.1 „– за обекти на транспорта,
свързани с общата схема на разположение” , в подточка „а) паркинги ,
гаражи , автогари , сервизи и др.” , в графа 3 цени , числото „250” се
заменя с числото „350”.
8. В Приложение №2 , раздел III , в т.1 „– за обекти на транспорта,
свързани с общата схема на разположение” , в подточка „б)
бензиностанции и крайпътни обекти” , в графа 3 цени , числото „500” се
заменя с числото „800”.
9. В Приложение №2 , раздел III , т.1 , в графа 2 след текста „– За
процедирани на частични изменения на” се добавя текста „ТУП” и
придобива следната редакция „- За процедиране на частични изменения
на ТУП и ОГП по инициатива на физически и юридически лица „ , а в
графа 3 цени , числото „1000” се заменя с числото „2500”.
10. В Приложение №2 , раздел III , т.1 , в графа 2 се създава нов
текст „Писмена справка за предвиждания на ТУП/ОУП”, а в графа 3
цени „100 лв./за имот”.
11. В Приложение №2 , раздел III , в т.2 „– до 3 парцела” , в графа
3 цени , числото „150” се заменя с числото „200”.
12. В Приложение №2 , раздел III , в т.2 „– над 3 парцела” , в
графа 3 цени , числото „250” се заменя с числото „400”.

13. В Приложение №2 , раздел III , в т.2 „– За линейни обекти до 1
км” , в графа 3 цени , числото „150” се заменя с числото „200”.
14. В Приложение №2 , раздел III , в т.2 „– За линейни обекти от 1
км до 5 км” , в графа 3 цени , числото „200” се заменя с числото „300”.
15. В Приложение №2 , раздел III , в т.2 „– За линейни обекти над 5
км” , в графа 3 цени , числото „300” се заменя с числото „500”.
16. В Приложение №2 , раздел III , т.2 , в графа 2 се създава нов
текст „- повторно и всяко следващо разглеждане на ПУП и техни
изменения след отразяване на забележки” , а в графа 3 цени текста
„50% от горните цени за първо разглеждане”.
17. В Приложение №2 , раздел III , т.3 , графа 2 , в подточка „а”
се заличава текста „над 3 етажа” и придобива следната редакция
„Проекти за жилищна сграда” , а в графа 3 цени , текста „0.2% РЗП” се
заменя с текста „0.50 лв./кв.м.”.
18. В Приложение №2 , раздел III , т.3 , подточка „б” , в графа 3
цени , текста „0.3% РЗП” се заменя с текста „0.60 лв./кв.м.”.
19. В Приложение №2 , раздел III , т.3 , в графа 2 се създава нова
подточка „г” със следната редакция „Повторно разглеждане на идеен
проект” , а в графа 3 цени „50 % от първоначалната такса”.
20. В Приложение №2 , раздел III , т.4 , графа 2 , в подточка „г”
думата „одобряване” се заменя с израза „заверяване на” и придобива
следната редакция „ заверяване на екзекутивни чертежи”.
21. В Приложение №2 , раздел III , графа 2 , в т.4 се създава нова
подточка „д” със следното съдържание „одобряване на технически
проект, след издадено разрешение за строеж” , а в графа 3 цени текста
„50% от б.а/ и в/”.
22. В Приложение №2 , раздел III , графа 2 , в т.4 се създава нова
подточка „е” със следната редакция „одобряване на проекти –
преработка по време на строителството” , а в графа 3 цени текста :
„-1 лв./кв.м. с РЗП до 100 кв.м.
- 1.20 лв./кв.м. с РЗП от 100 – 250 кв.м.
-1.50 лв./кв.м. с РЗП от 250 – 1000 кв.м.
- 2.00 лв./кв.м. с РЗП над 1000 кв.м.”
23. В Приложение №2 , раздел III , графа 2 , в т.7 се допълва „ – за
газопровод”, а в графа 3 цени „2.50 лв./л.м.”
24. В Приложение №2 , раздел III , в т.16 „ Разрешение за изкопни
работи” , в графа 3 цени числото „70” се заменя с числото „150”.
25. В Приложение №2 , раздел III се създава нова точка „18” със
следната редакция „Извадка от действащ ПУП – на хартиен носител” , а
в графа 3 цени числото „100”.
26. В Приложение №2 , раздел III се създава нова точка „19” със
следната редакция „Извадка от действащ ПУП-на магнитен носител” , а
в графа 3 цени числото „200”.
------------------------------------------------------------------------------------------

18. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ”
относно: Промяна в Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на Община Бургас.
РЕШЕНИE:
1. ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БУРГАС , в следния смисъл :
Член 12 от Наредбата се изменя и става :
Чл.12 /1/ Работното време на заведения за хранене и развлечения,
интернет зали, зали за хазартни игри и игрални зали и други подобни,
находящи се в многофамилни жилищни сгради, е от 07.00 до 23.00 часа, а
за нежилищни сгради от 06.00 до 24.00 часа, като се определя от лицата
осъществяващи търговска дейност.
/2/ Обектите в нежилищни сгради могат да упражняват своята
дейност след 00.00 часа само след получаване на Разрешение за удължено
работно време, издадено от Кмета на Община Бургас или упълномощено
от него лице, при условия и ред посочени в настоящата Наредба и след
заплащане в предвидените в НОАМТЦУТОБ цени на услуги.
/3/ За издаване на Разрешение за удължено работно време, лицето
осъществяващо дейността подава заявление по образец до Община Бургас.
Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Протокол от РИОКОЗ или друга акредитирана лаборатория,
удостоверяващ спазването на хигиенните норми за пределно
допустимите нива на шума, измерен в и около обекта – заверено
копие.
2. Удостоверение за категоризация – копие или разрешение от
Държавната агенция по хазарта – заверено копие.
3. Договор за охрана чрез СОТ с лицензирана охранителна фирма –
заверено копие.
4. Служебна бележка за липса на задължения към Община Бургас –
оригинал.
/4/ Разрешението за удължено работно време се издава в срок от 14
работни дни, след подаване на заявлението, ведно с приложенията и
заплащане на предвидените в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас /НОАМТЦУТОБ/ цени на услуги, като същото се
издава със срок от една година. При изтичането на срока на
разрешението се подава ново заявление по предвидения ред.
/5/ Разрешението за удължено работно време се отнема със заповед
на кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице в следните
случаи:
1. При наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени
нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за
измерване от РИОКОЗ–Бургас
или друга акредитирана

лаборатория, или от контролните органи на Община Бургас, за
период от 12 месеца.
2. При констатиране с влязло в сила наказателно постановление на
две или повече нарушения за неспазване на регламентираното
работно време - за период от 12 месеца.
3. При мотивирано искане от органите на ОДМВР Бургас за две или
повече жалби, подадени до ОДМВР - Бургас от граждани за
наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с
протокол за измерване от РИОКОЗ– Бургас или друга
акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община
Бургас, за период от 12 месеца.
/6/ Забранява се извършването на търговска дейност в часове
извън разрешените.
/7/ Кметът или упълномощено от него лице могат да налагат
предвидените в чл.31 от Закона за защита от шума в околната среда
принудителни административни мерки, включително спиране на
дейността на обектите.
-----------------------------------------------------------------------------------------19. Докладна записка от общински съветници от ПП „СЕК” 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 докладната записка и предложения проект за решение.
-----------------------------------------------------------------------------------------20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване на Специализирана болница за
активно лечение по лицево – челюстна хирургия.
РЕШЕНИE:
1. Дава съгласие „Дентален център І – Бургас” ЕООД да учреди
„Специализирана болница за активно лечение по лицево – челюстна
хирургия” ЕООД.
- Наименование : „Специализирана болница за активно лечение по
лицево – челюстна хирургия” ЕООД;
- Седалище: гр. Бургас;
- Адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 120;
- Предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ за
активно лечение ;

- Капитал в размер на 5000 лв. , разпределен в 500 дяла всеки с
номинал 10 лв., внесен към момента на учредяването на
„Специализирана болница за активно лечение по лицево – челюстна
хирургия” ЕООД от „Дентален център І – Бургас” ЕООД.
2. Възлага на Кмета на Община Бургас, Димитър Николов Николов,
до провеждане на конкурс за заемане длъжността, да назначи д-р Живко
Маджаров за временно изпълняващ длъжността управител на
„Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна
хирургия” ЕООД.
3. Възлага на временно изпълняващия длъжността управител да
извърши всички необходими действия за вписване на „Специализирана
болница за активно лечение по лицево–челюстна хирургия”ЕООД в
търговския регистър.
4. Приема учредителен акт на „Специализирана болница за активно
лечение по лицево – челюстна хирургия” ЕООД.
-----------------------------------------------------------------------------------------21. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Закупуване на терапевтична рентгенова апаратура за
нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със
стационар – гр. Бургас” ЕООД.
РЕШЕНИE:
Дава съгласие за закупуване на терапевтична рентгенова апаратура
за нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания
със стационар – гр. Бургас” ЕООД на стойност 448 403 лева.
---------------------------------------------------------------------------------------------22. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник – кмет
„Бюджет, финанси и ИСД” относно: Увеличаване на капитала на
„Бургасбус” ЕООД.
РЕШЕНИE:
1. Увеличава капитала на дружеството от 78691 лв. на 78700 лв.
посредством допълнително внасяне на 9 /девет/ лева в капитала, както и
промяна разпределението на капитала в дяловете, като намалява броя на
същите от 78 691 на 7870, а номиналът на всеки дял увеличава от 1 лв. на
10 лв.
2. Приема оценката, направена от назначените от Агенция по
вписванията при Министерство на правосъдието, вещи лица – оценители
на апортната вноска на Община Бургас в капитала на „Бургасбус” ЕООД, а
именно: употребявани автобуси предназначени за извършване на вътрешно
градски и крайградски превози, произведени 1996 и 1997 г.

3. Увеличава капитала на „БУРГАСБУС” ЕООД със стойността на
непаричната /апортната/ вноска в размер на 386 800 лв. В този смисъл
капитала се увеличава от 78700 лв., разпределен в 7870 дяла всеки с
номинал 10 лв., и става 465 500 лв., разпределен в 46 550 дяла всеки с
номинал 10 лв.
4. Приема Устав /Учредител акт/ на „БУРГАСБУС” ЕООД гр. Бургас,
в който на основание чл. 73, ал. 1 от Търговския закон е надлежно описана
направената непарична /апортна/ вноска, както и всички приети
изменения.
---------------------------------------------------------------------------------------23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на договора за възлагане
управлението на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД и назначаване на
временно изпълняващ длъжността управител на „Хляб и хлебни изделия”
ЕООД.
РЕШЕНИE:
1. Прекратява договора за възлагане управлението на „Хляб и хлебни
изделия” ЕООД с Пенка Георгиева Папучарова – Филева, но не я
освобождава от отговорност за дейността й като управител.
2. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов
до провеждане на конкурс за заемане на длъжността Управител на „Хляб
и хлебни изделия” ЕООД да назначи Димитър Георгиев Георгиев ,
живущ в гр.Бургас, ул. „Александър Велики” 25, с ЕГН:, за временно
изпълняващ длъжността управител на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД –
Бургас.
3. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов
да обяви конкурс за длъжността управител на „Хляб и хлебни изделия”
ЕООД.
Определя условията, на които трябва да отговарят кандидатите, както
следва: български граждани, които не са осъждани за умишлено
престъпление от общ характер, не са лишени от правото да заемат
определена държавна или обществена длъжност и/или лишени от правото
да упражняват определена професия или дейност, не са били управители
или членове на управителни или контролни органи на дружество,
прекратено поради несъстоятелност, завършено висше образование с
професионален опит.
Определя ред за провеждане на конкурса, както следва: по документи и
събеседване.
Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия в състав от 7 –
седем души, от които 5-пет общински съветници и двама определени от
общинска администрация.

Избира следните общински съветници, които да участват в състава на
комисията: Мария Петрова, Ивайло Стаматов, Снежина Маджарова,
Руслан Карагьозов и Георги Манев.
Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да
сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат договор за възлагане
управлението на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД.
---------------------------------------------------------------------------------------------24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Избиране на управител на „Диагностичноконсултативен център - І – Бургас” ЕООД – гр.Бургас.
РЕШЕНИE:
І. ИЗБИРА д-р Калина Димитрова Ишкиева от гр. Бургас, ул.
„Македония” № 96, за управител на „Диагностично-консултативен
център - І – Бургас” ЕООД – гр.Бургас, рег. по ф.д. № 516/2000 г. на
Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
бул. „Стефан Стамболов” № 73, за срок от 3 /три/ години.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение, в размер до 300 на сто от отчетената средна месечна
брутна работна заплата в дружеството.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания
управител договор за възлагане управлението на „Диагностичноконсултативен център - І – Бургас” ЕООД – гр.Бургас.
--------------------------------------------------------------------------------------------25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Избиране на управител на „Диагностичноконсултативен център - ІІ– Бургас” ЕООД – гр.Бургас.
РЕШЕНИE:
І . ИЗБИРА д-р Илка Иванова Баева от гр. Бургас, ул. „Иван Богоров”
№ 48, за управител на „Диагностично-консултативен център - ІІ – Бургас”
ЕООД – гр.Бургас, рег. по ф.д. № 606/2000 г. на БОС, със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, бул. „Демокрация” 94, за срок от 3 /три/ години.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение, в размер до 300 на сто от отчетената средна месечна
брутна работна заплата в дружеството.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания
управител договор за възлагане управлението на „Диагностичноконсултативен център - ІІ – Бургас” ЕООД – гр.Бургас.
---------------------------------------------------------------------------------------------

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Избиране на управител на „Медицински център
ІІ – Бургас” ЕООД – гр. Бургас.
РЕШЕНИE:
І . ИЗБИРА д-р Емилия Драгомирова Драганова от гр. Бургас, к/с
„Лазур”, бл. 30, ет. 5, за управител на „Медицински център ІІ – Бургас”
ЕООД – гр. Бургас, рег. по ф.д. № 514/2000 г. на Бургаски окръжен съд, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к/с „Славейков” , до ОДЗ № 9,
за срок от 3 /три/ години.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение, в размер до 300 на сто от отчетената средна месечна
брутна работна заплата в дружеството.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания
управител договор за възлагане управлението на„Медицински център ІІ –
Бургас” ЕООД – гр. Бургас.
--------------------------------------------------------------------------------------------27. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник – кмет
„Бюджет, финанси и ИСД” относно: Сключване на анекс към договор за
наем с „Нов дом – Симеонов” ЕООД.
РЕШЕНИE:
1. Изменя се т.1 от раздел І и т. 2 от раздел ІІ на договора за наем в
следния смисъл: „Нов дом – Симеонов” ЕООД да ползва под наем площ от
1478,13 кв.м., като се прекратява договора за наем по отношение на
площите описани в приложената справка, и наемателят да заплаща
месечна наемна цена от 20 355,10 лв., без включен ДДС .
2. Възлага на управителят на „Бургаски пазари” ЕООД да сключи
анекс към договора за наем с наемателя за новата площ и новата месечна
наемна цена.
--------------------------------------------------------------------------------------------28. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник – кмет
„Бюджет, финанси и ИСД” относно: Вземане на решение за отдаване
под наем на помещения собственост на „Аптеки” ЕООД.
РЕШЕНИE:
Отменя решение по т.12 от дневния ред на заседанието,
проведено на 11.06.2009 г., отразено в Протокол № 22.
1.

2. Да се открие процедура за публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на търговски обект – с площ
200 (двеста) кв.м., намиращ се в гр.Бургас, к-с „Меден рудник”, в
подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок № 436
(четиристотин тридесет и шест), при граници на аптеката: изток – външен
зид, север – улица, запад – вх.”Б”, юг – междублоково пространство,
заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху терена, при начална тръжна месечна наемна цена
от 1800 лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС. Отдаваният под наем
обект да се ползва като аптека.
2.Определя се стъпка на наддаване – 180 лв. (сто и осемдесет) лева.
3.Определя се депозитна вноска в размер на – 5400 (пет хиляди и
четиристотин) лева, които да бъдат внесени в касата на „АПТЕКИ”ЕООД
гр.Бургас-гр.Бургас, ул.”Иван Богоров” № 64.
4.Участниците в търга следва да са търговци по смисъла на
Търговския закон.
5. Документи, които задължително следва да се съдържат в
предложението за участие в търга :
 Заявление за участие;
 Удостоверение за актуално състояние от съда или от Агенцията
по вписванията при Министерство на правосъдието /оригинал или
нотариално заверено копие/, със срок на валидност не повече от три
месеца преди подаване на заявлението;
 Удостоверение , издадено от компетентен орган – съд или
Агенция по вписванията за това, че търговецът не е в ликвидация
/оригинал или нотариално заверено копие/ с отразяване на обстоятелството
към момента на подаване на заявлението, при срок на валидност не повече
от 30 дни преди подаване на заявлението;
 Съдебно удостоверение /оригинал или нотариално заверено
копие/, че търговецът не е в процедура по обявяване в несъстоятелност и
не е обявен в несъстоятелност , с отразяване на обстоятелството към
момента на подаване на заявлението, при срок на валидност не повече от
30 дни преди подаване на заявлението;
 Документи, издадени от съответните компетентни органи, за
удостоверяване, че кандидатът няма парични задължения към държавата и
общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално
осигуряване или данъци;
 Декларация за изрично приемане на условията на търга и всички
клаузи на проект на договор за наем – по образец, приложен в тръжната
документация;
 Документ за внесен депозит за участие /или заверено копие/;
 Документ за закупена тръжна документация /или заверено копие/;

 Наддавателно предложение за размер на предлаганата наемна
цена, без включен ДДС, с броя на стъпките на наддаване, който не може да
бъде по-малък от първоначалната цена, поставено в малък запечатан плик;
 Проект на договор за наем
6.Определя се комисия по провеждане на търга в състав:
Председател:………………………
Членове:…………………………….
7.Определя се краен срок за внасяне на депозита ……до 16 часа.
Депозитът се внася в касата на дружеството в административната сграда на
ул.”Иван Богоров”№64
8.Утвърждава се тръжна документация, която включва: Решение за
откриване на процедурата; Заявление за участие; Основание за
недопускане до участие в търга;
9.Проект на договор за наем;проект на приемно-предавателен
протокол; Копие на обявата в местен и национален ежедневник.
10. Определя се цена на тръжната документация в размер на 200 лв.
(невъзстановими), като същата се закупува в срок до ……. До 16 часа от
касата на дружеството – гр.Бургас, ул.”Иван Богоров”64
11. Определя се срок за подаване на предложение за участие в
търга- до 16 часа на ….
12.Оглед на обекта може да се направи във всеки работен ден от
8.30 до 16.00 часа.До оглед се допускат само лица, закупили тръжната
документация.
13. Търгът да се проведе на …. от ….. часа в административната
сграда на дружеството в гр.Бургас, ул.”Иван Богоров”
Решението да се публикува в един местен и един национален
всекидневник.
3. Да се открие процедура за публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на търговски обект в к/с
„Изгрев”, бл.38, вх.Б , с площ 63,05 кв.м. , с граници на имота : и-вън.зид;
з-вън.зид ;с-вх.1; ап.ср.вх.2, при начална тръжна месечна наемна цена от
800 лв. ( осемстотин лева) без ДДС.
3.Определя се стъпка на наддаване – 80 лв. ( осемдесет) лева.
4.Определя се депозитна вноска в размер на – 2400 (две хиляди и
четиристотин) лева, които да бъдат внесени в касата на „АПТЕКИ”ЕООД
гр.Бургас-гр.Бургас, ул.”Иван Богоров”№64
5.Участниците в търга следва да са търговци по смисъла на
Търговския закон
6.Документи, които задължително следва да се съдържат в
предложението за участие в търга :
 Заявление за участие;
 Удостоверение за актуално състояние на от съда или от
Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието /оригинал
или нотариално заверено копие/, със срок на валидност не повече от три
месеца преди подаване на заявлението;

 Удостоверение , издадено от компетентен орган – съд или
Агенция по вписванията за това, че търговецът не е в ликвидация
/оригинал или нотариално заверено копие/ с отразяване на обстоятелството
към момента на подаване на заявлението, при срок на валидност не повече
от 30 дни преди подаване на заявлението;
 Съдебно удостоверение /оригинал или нотариално заверено
копие/, че търговецът не е в процедура по обявяване в несъстоятелност и
не е обявен в несъстоятелност с отразяване на обстоятелството към
момента на подаване на заявлението, при срок на валидност не повече от
30 дни преди подаване на заявлението;
 Документи, издадени от съответните компетентни органи, за
удостоверяване, че кандидатът няма парични задължения към държавата и
общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално
осигуряване или данъци;
 Декларация за изрично приемане на условията на търга и всички
клаузи на проект на договор за наем – по образец, приложен в тръжната
документация;
 Документ за внесен депозит за участие /или заверено копие/;
 Документ за закупена тръжна документация /или заверено копие/;
 Наддавателно предложение за размер на предлаганата наемна
цена, без включен ДДС, с броя на стъпките на наддаване, който не може да
бъде по-малък от първоначалната цена, поставено в малък запечатан плик;
 Проект на договор за наем
7.Определя се комисия по провеждане на търга в състав:
Председател:………………………
Членове:…………………………….
8.Определя се краен срок за внасяне на депозита ……до 16 часа.
Депозитът се внася в касата на дружеството в административната сграда на
ул.”Иван Богоров”№ 64.
9.Утвърждава се тръжна документация, която включва: Решение за
откриване на процедурата; Заявление за участие; Основание за
недопускане до участие в търга; Проект на договор за наем;проект на
приемно-предавателен протокол; Копие на обявата в местен и национален
ежедневник.
10.Определя се цена на тръжната документация в размер на 200
лв.(невъзстановими), като същата се закупува в срок до ……. До 16 часа от
касата на дружеството – гр.Бургас, ул.”Иван Богоров”64
11.Определя се срок за подаване на предложение за участие в
търга- до 16 часа на ….
12.Оглед на обекта може да се направи във всеки работен ден от
8.30 до 16.00 часа.До оглед се допускат само лица, закупили тръжната
документация.

13.Търгът да се проведе на …. от ….. часа в административната
сграда на дружеството в гр.Бургас, ул.”Иван Богоров”
Решението да се публикува в един местен и един национален
всекидневник.
--------------------------------------------------------------------------------------------29. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Разпореждане с недвижим имот, собственост на
„Дентален център І – Бургас” ЕООД.
РЕШЕНИE:
1. Възлага на управителя на „Дентален център І – Бургас” ЕООД да
направи по установения ред и форма предложение на „Кох – и – Ноор
Хемус Марк” АД гр. Бургас да закупи следния недвижим имот, находящ се
в гр. Бургас, к/с „Славейков”, Промишлена зона „Север”, завод „Хемус”, а
именно: Масивна сграда – пристройка в югозападната част на
съществуваща сграда на стоматологична поликлиника „Хемус”, изградена
в ПИ № 32 /тридесет и две/ по плана на ПЗ „Север” – гр. Бургас, при
граници на поземления имот: североизток – ул. „Я.Комитов”, югоизток –
ПИ № 33, югозапад – ПИ № 102, североизток – УПИ ХVІ и ул.
„Проф.Якимов”, със застроена площ /ЗП/ от 228.00 /двеста двадесет и осем
кв.м., разгърната застроена площ /РЗП/ от 310.00 /триста и десет/ кв.м.,
състояща се от първи етаж с тринадесет стаи, коридор и две сервизни
помещения и сутерен с три складови помещения, при граници за сградата –
североизток – стоматологична поликлиника на завод „Хемус”, югоизток –
външен зид, югозапад – външен зид, северозапад – външен зид, по реда на
чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността по пазарна цена,
съгласно приложена пазарна оценка.
2. В случай на отказ от собственика на терена „Кох – и – Ноор
Хемус Марк” АД гр. Бургас да изкупи сградата, „Дентален център І –
Бургас” ЕООД да пристъпи към продажба на сградата на трети лица чрез
публичен търг или публично оповестен конкурс, съгласно Наредба за реда,
по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си
на собственост в търговските дружества.
3. Приема експертна оценка за определяне справедлива пазарна
стойност на масивна сграда – пристройка филиал „Хемус”, изготвена от
лицензиран оценител инж. Златка Иванова.
--------------------------------------------------------------------------------------------30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план за трасе на корекция на дъждовната канализация от
съществуващ водосток на асфалтов път Долно Езерево - Бургас на север

през съществуващото дере – имоти с номера 123 и 124 в местност „Дермен
ходжа”, землище Долно Езерево.
РЕШЕНИE:
Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на
корекция на дъждовната канализация от съществуващ водосток на
асфалтов път Долно Езерово - Бургас на север през съществуващото дере
– имоти с номера 123 и 124 в местност „Дермен ходжа”, землище Долно
Езерово.
--------------------------------------------------------------------------------------------31. 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 І-1624, ІІ-1624
и ІІІ-1624 в кв. 107 и УПИ ХVІІ-1624 и ХVІ в кв. 114 по плана на зона „Г”,
ж. р. „Меден рудник”.
РЕШЕНИE:
Одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за УПИ І-1624, ІІ-1624 и ІІІ-1624 в кв. 107 и УПИ
ХVІІ-1624 и ХVІ в кв. 114 по плана на зона „Г”, ж. р. „Меден рудник”, за
обособяване на самостоятелни УПИ за отделните съсобственици.
--------------------------------------------------------------------------------------------32. Докладна записка от общински съветници от ПП „СЕК” относно:
Пълноценното използване на общински подземен паркинг до Бургаската
опера.
РЕШЕНИE:
Възлага на Общинска администрация да направи проучване за
подход от бул. „Христо Ботев” към ул. „Св. Климент Охридски” за
осигуряване достъп към съществуваща рампа на подземния паркинг до
„Операта”, като същия се ползва за вход към подземния паркинг, а изхода
остане съществуващия в момента към ул. „Цариградска”. Така ще се
улесни движението и паркирането в центъра на гр. Бургас, без да се
наруши градоустройството.
Средствата за финансиране да бъдат осигурени от преразпределение
на капиталовата програма на гр. Бургас, по усмотрение на Зам.- кмета по
ТСУ.
---------------------------------------------------------------------------------------------

33. Докладна записка от инж. Костадин Марков - Заместник –кмет на
Община Бургас относно: Ползването на карта за пътуване за цялата
градска мрежа.
РЕШЕНИE:
Валя Янкова – мл.специалист в дирекция „Устройство на
територията” да бъде включена в списъка на длъжностните лица, които ще
удостоверяват разхода с абонаментните карти – една карта за цялата
градска мрежа, утвърден с Протокол № 18 от 19.02.2009 г. на заседание на
Общински съвет – Бургас.
--------------------------------------------------------------------------------------------34. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на концесионен договор, сключен
между Община Бургас и „Геоплан инженеринг” ЕООД – гр. Пловдив за
подлез находящ се на бул. „Стефан Стамболов” до Диагностично –
консултативен център „Георги Победоносец” ЕООД, гр. Бургас.
РЕШЕНИE:
Прекратява сключения между Община Бургас и „Геоплан
инженеринг” ЕООД –гр. Пловдив, вписано в Търговския регистър при
Пловдивски окръжен съд по ф.д. № 2501/2006 г., със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Самара” № 13, ет. 4, офис 6, ЕИК по
БУЛСТАТ 160058144, представлявано от Управителя Георги Илиев
Николов, Договор за концесия от 01.07.2008 г. върху подлез с площ 325,30
/триста двадесет и пет цяло и тридесет/ кв.м., находящ се в гр. Бургас, на
бул. „Стефан Стамболов”, при граници: изток – Професионална гимназия
по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето”, западДиагностично – консултативен център „Георги победоносец” ЕООД, север
и юг – бул. „Стефан Стамболов”.
--------------------------------------------------------------------------------------------35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на обработваемите
земеделски земи – общинска собственост в землищата на територията на
Община Бургас за стопанската 2009/2010 г.
РЕШЕНИE:
1. Да се отдадат под наем чрез провеждане на публични търгове с тайно
наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинските имоти и вещи, приета от Общински съвет
– Бургас, обработваемите земеделски земи, общинска собственост в

землищата на територията на Община Бургас за стопанската
2009/2010 г.
2. Определя начални тръжни цени на годишния наем за декар, съгласно
посочените в Приложение № 1 – неразделна част от настоящото
решение, представляващи основния размер на наема за държавния
поземлен фонд, определен със Заповед № РД 46 – 501 / 31.03.2009 г.на
Министъра на земеделието и храните.
Приложение: - Приложение № 1 – тарифа за наемните цени
- Приложение № 2 – списъци на поземлените имоти.
--------------------------------------------------------------------------------------------36. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на язовири – публична
общинска собственост, за срок от 5 години, чрез провеждане на търг по
реда на НРПУРОИВ.
РЕШЕНИE:
Да се отдадат под наем за срок от 5 години, чрез провеждане на
публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи,
язовири – публична общинска собственост, находящи се в землището на с.
Изворище, Община Бургас, както следва:
- Поземлен имот № 000033, целия с площ 4,270 дка, по КВС на
землище с.Изворище, Община Бургас, ведно с построения в него язовир с
полезен обем 17 000 куб.м. и общ обем 20 000 куб.м, при граници на имота
: им. № 000029, землищна граница, 000028, 000030, актуван с Акт №
5718/22.06.2009 год. за публична общинска собственост, с начална тръжна
цена на месечния наем – 33.00 лв., без ДДС.
- Поземлен имот № 000105, целият с площ 13.081 дка, по КВС на
землище с.Изворище, Община Бургас, ведно с построеният в него язовир с
полезен обем – 35 000 куб. м. и общ обем – 40 000 куб.м., при граници на
имота: им. № 000102, 000101, 000116, 000139, 000117, 000114, 000109,
000125, 000078, актуван с Акт № 5719/22.06.2009 год. за публична
общинска собственост, с начална тръжна цена на месечния наем – 99,30
лв., без ДДС.
--------------------------------------------------------------------------------------------37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на нежилищно помещение,
частна общинска собственост , за временно възмездно ползване на „Съюз
на пенсионерите – 2004”, гр. Бургас.

РЕШЕНИE:
Община Бургас предоставя на „Съюз на пенсионерите - 2004” , със
седалище и адрес на управление : гр.Бургас, ул. „Демокрация” № 46,
регистрирано по фирмено дело № 107/1999 год. по описа на Бургаски
Окръжен съд, с БУЛСТАТ: 131363641, представлявано от Вярка
Стефанова Андонова, председател на Изпълнителното бюро на
сдружението, за временно и възмездно ползване общински нежилищен
имот, актуван с акт № 2639/06.11.2000 год. за частна общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, к/с „Изгрев”, в районен парк
„Велека”, представляващ едноетажна масивна сграда с полезна площ от
34,68 /тридесет и четири цяло шестдесет и осем/ кв. м., при граници: северпарк, изток-трафопост, юг - улица и парк, запад – улица и ОДЗ № 14, за
срок от 1 година, при заплащане на месечен наем в размер на 43,70
/четиридесет и три лева и седемдесет стотинки/ лева, без ДДС.
--------------------------------------------------------------------------------------------38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на помещения – частна общинска
собственост, находящи се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник” и кв. Акации,
за нуждите на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004”, гр. Бургас.
РЕШЕНИE:
Община Бургас предоставя на Сдружение с нестопанска цел за
обществено полезна дейност „Съюз на пенсионерите - 2004” , със
седалище и адрес на управление : гр.Бургас, ул. „Демокрация” № 46,
регистрирано по фирмено дело № 107/1999 год. по описа на Бургаски
Окръжен съд, с БУЛСТАТ: 131363641, представлявано от Вярка
Стефанова Андонова, председател на Изпълнителното бюро на
сдружението, за временно и възмездно ползване, за срок от 1 /една/ година
и с месечна наемна цена, определена съгласно Тарифата от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на Услуги на
територията на Община Бургас , следните недвижими имоти- частна
общинска собственост , представляващи:
- Сграда – клуб, със застроена площ 137,28 кв.м., находяща се в УПИ
ІV, кв.60-Б по плана на зона „Г”, ж.р. „Меден рудник”, гр.Бургас,
представляваща: помещение с полезна площ 68,12 кв.м., помещение с
полезна площ 33,37 кв.м., 2 броя складови помещения с обща полезна
площ 15,78 кв.м. и санитарен възел, при граници: изток – ул. „Тополица”,
запад – ул. „Кап. Петко Войвода”, север – ул. „Г. Бенковски”, юг - бл.128
- помещение с полезна площ 36,46 кв.м., помещение с полезна площ
от 9,15 кв.м. и склад с площ 10,04 кв.м., находящи се в сградата,
представляваща временен обект, изградена по отм. чл.120, ал. 4 от
ППЗТСУ, придобита от Община Бургас с договор за дарение от „Петрол”
АД – клон Бургас, построена в УПИ VІІІ, кв.11 по плана на кв. Акации, гр.

Бургас, при граници: изток – ул. „Лебед”, запад – ул. „Пеликан”, север –
УПИ VІІ, юг – ул. „Китка”.
--------------------------------------------------------------------------------------------39. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на помещение – частна общинска
собственост, находящо се в гр. Бургас, к/с „Славейков”, бл. 1Б до вх. 2 за
нуждите на сдружение с нестопанска цел „Съюз на пенсионерите – 2004”,
гр. Бургас.
РЕШЕНИE:
Община Бургас предоставя на „Съюз на пенсионерите - 2004” , със
седалище и адрес на управление : гр.Бургас, ул. „Демокрация” № 46,
регистрирано по фирмено дело № 107/1999 год. по описа на Бургаски
Окръжен съд, с БУЛСТАТ: 131363641, представлявано от Вярка
Стефанова Андонова, председател на Изпълнителното бюро на
сдружението, за временно и възмездно ползване, за срок от 1 /една/ година
и с месечна наемна цена, определена съгласно Тарифата от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на Услуги на
територията на Община Бургас, следния недвижим имот- частна общинска
собственост, а именно :
Помещение № 1 с полезна площ 23,13 кв.м., при граници: северпомещение № 2, изток – вх.1 и 2, юг – магазин „Камелия”, запад – външен
зид, находящо се в к/с „Славейков”, бл.1Б, до вх.2, гр. Бургас.
--------------------------------------------------------------------------------------------40. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж в имот, частна
общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІ, кв. 37 по плана на кв.
Банево, гр. Бургас, отреден за православен храм и читалище.
РЕШЕНИE:
Да се учреди на Църковно настоятелство „Св.Троица” кв.Банево, гр.
Бургас, със седалище и адрес на управление: кв.Банево, гр. Бургас, храм
„Св.Троица”, с ЕИК по Булстат 102898573, представлявано от свещеник
Димо Ангелов Вълчев, безвъзмездно право на строеж за изграждане на
сграда – православен храм със застроена площ 216 кв.м. в УПИ ХVІІ,
кв.37, по плана на кв.Банево, гр. Бургас, целият с площ от 1925 кв.м.,
актуван с акт № 5216/08.09.2008 год. за частна общинска собственост,
при граници: север – УПИ ХVІ, изток – улица, юг – улица, запад – улица,
отреден за православен храм и читалище съгласно одобрен ПУП – ПРЗ на
кв. Банево, гр. Бургас.

--------------------------------------------------------------------------------------------41. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж върху недвижим
имот – частна общинска собственост, отреден за православен храм в кв.
„Победа”, гр. Бургас.
РЕШЕНИE:
Да се учреди на Църковно настоятелство „Св. Георги Победоносец”
кв. Победа, гр. Бургас , със седалище и адрес на управление : гр. Бургас, кв.
Победа, УПИ ІІ, кв. 33, с БУЛСТАТ – 175693200, представлявано от
свещеник Радослав Тодоров Величков, безвъзмездно право на строеж за
изграждане на сграда – православен храм със застроена площ 170 кв.м. в
поземлен имот с идентификатор 07079.662.300 (УПИ ІІ, кв.33 по плана
кв.Победа), гр. Бургас, целият с площ от 1 361 кв.м., при съседи:
северозапад – 07079.662.58 и 07079.662.301 (УПИ І и ІV); североизток –
07079.662.544 (улица); югоизток – 07079.662.59 (УПИ ІІІ); югозапад –
07079.662.301 (УПИ ІІІ и ул. „Кубрат”), отреден за православен храм
съгласно одобрен ПУП – ПРЗ на кв.Победа, гр. Бургас.
--------------------------------------------------------------------------------------------42. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България
Електроснабдяване” АД – гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот
– частна общинска собственост.
РЕШЕНИE:
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 трафопост със застроена площ от
49,00 кв.м., по одобрен инвестиционен проект в поземлен имот с
идентификатор 07079.820.882, с площ 158017 кв.м. по одобрена КК на гр.
Бургас, идентичен с УПИ ІІ, кв.63, с площ 165055 кв.м. по ПУП – ПРЗ на
кв. Сарафово, съгласно акт № 2619/03.10.2000 год. за частна общинска
собственост, при съседи: 07079.820.955; 07079.820.713; 07079.820.885;
07079.820.884; 07079.820.710; 07079.820.709; 07079.820.708 и при
граници на УПИ: изток – п-л ХХІ – 508, североизток – дере в регулация и
морски плаж, югоизток – морски плаж и Черно море, юг и югозапад - край
на регулацията и север и северозапад – УПИ І в кв.63, улична регулация и
парцели за жилищно строителство отредени за имоти с пл. № 898, 926, 721,
719, 899, 801, 600, 599, 900 и 509, за сумата от 9800 /девет хиляди и
осемстотин/ лева, без ДДС.

--------------------------------------------------------------------------------------------43. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на търговски
обект, получил постоянен градоустройствен статут в поземлен имот с
идентификатор по КК 07079.653.573 (УПИ І в кв. 22, зона „Б”, ж. р.
„Меден рудник”), гр. Бургас.
РЕШЕНИE:
Не приема докладната записка и предложения проект за решение
--------------------------------------------------------------------------------------------44. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване към сграда,
„Магазин за хранителни стоки”, находящ се в поземлен имот с
идентификатор 07079.653.277 по КК на гр. Бургас / УПИ ІІ, кв. 33 / по
плана на зона „В”, ж.р. „Меден рудник”, изграден върху общинска земя.
РЕШЕНИE:
Не приема докладната записка и предложения проект за решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------45. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне 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).
РЕШЕНИE:
1. Определя оценката на земята на УПИ XII-126, кв.7 по плана на
вилна зона „Боровете”, землище кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ 550
кв.м.(петстотин и петдесет), при граници: изток- улица, запад- УПИ XL147, север- УПИ XI-127, юг- УПИ- XIII-125, актуван с Акт за частна
общинска собственост №1881/14.01.2000 г., в размер на 1 562 лв. без
ДДС, включваща цената на цитираният УПИ в размер на 77 лева,
определена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ и 1485 лева,
представляваща размера на обезщетението за надвишената разгъната
застроена площ на сградата над норматива от 35 кв.м.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Стоян Пеев
Стоянов с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.71, вх.1, ет.2 да
заплати на Община Бургас цената на земята.

2. Определя оценката на земята на УПИ V-106, кв.5 по плана на
вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 583
кв.м., при граници: югоизток- улица, запад- УПИ IX-110, УПИ X-109,
УПИ XI-108, североизток- УПИ IV-105, югозапад- УПИ VIII-111, актуван
с Акт за частна общинска собственост №1526/22.11.1999 г., в размер на
81,62 лева без ДДС, изчислени по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Дорка Янкова
Недялкова с постоянен адрес гр. Бургас, ул. «Цар Асен» №11, Огнян
Кънев Недялков с постоянен адрес гр. Бургас, ул. «Александровска» №19,
Петър Кънев Недялков с постоянен адрес гр. Бургас, ул. «Цар Асен « №11,
да заплатят на Община Бургас цената на земята.
3. Определя оценката на земята на УПИ III-179, кв.10 по плана на
вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 600
кв.м., при граници изток- УПИ IV-180 и УПИ XII-188, запад- УПИ II-178,
север- улица, юг- УПИ XIII-189, актуван с Акт за частна общинска
собственост №2247/14.02.2000г.,
в размер на 84 лева без ДДС,
изчислени по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Руска Динкова
Колева с постоянен адрес, гр. Бургас, ж.к. „Славейков” бл.36, вх.2, ет.3 и
Тодор Динков Тодоров с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. „Изгрев” бл.25,
вх.1, ет.3, да заплатят на Община Бургас цената на земята.
--------------------------------------------------------------------------------------------46. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица, придобили право на собственост с влезли в сила
заповеди по реда на § 4 „а” и § „б” от ПЗР на ЗСПЗЗ, върху предоставени
за ползване земи, находящи се във вилна зона „Боровете”, землище кв.
Банево, гр. Бургас, ЕКАТТЕ 02573, идентификатор по КВС – имот № 167.
РЕШЕНИE:
1. Да се продаде на Тодор Димитров Иванов с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Лазур”, бл.33, вх.5, ет.7, 5/605 кв. метра ид. части от
УПИ XXXVIII-149, кв.7, по плана на вилна зона „Боровете”, землище кв.
Банево, гр.Бургас, целият с площ 605 (шестстотин и пет) кв.м., при
граници: изток- УПИ XIV-124, запад- улица, север- УПИ XXXIX-148, югУПИ XXXVII-150, актуван с Акт за частна общинска собственост №1907
от 14.01.2000г., за сумата от 171.88 (сто седемдесет и един лева,
осемдесет и осем стотинки) лева без ДДС;
2. Да се продаде на Николай Кондов Колев с постоянен адрес гр.
Бургас, ж.к. „Славейков” бл.2, вх.1, ет.6, ап.33, 69/669 кв. метра ид.
части от УПИ XXXV-83, кв.6, по плана на в.з. „Боровете”, землище кв.
Банево, гр. Бургас, целият с площ 669 (шестстотин шестдесет и девет)
кв.м., при граници: югоизток- улица, запад- улица, север- УПИ XXXVI-

, юг- улица, актуван с Акт за частна общинска собственост №1569 от
02.12.1999г, за сумата от 2 300 (две хиляди и триста) лева без ДДС;
3. Да се продаде на Григор Христов Ганев с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Славейков” бл.64, вх.2, ет.8, ап.22, 50/650 кв. метра
ид. части от УПИ IX-55, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 650 (шестстотин и
петдесет) кв.м., при граници: изток- край на регулацията и УПИ X-50,
запад- УПИ VIII-56, север- улица, юг- УПИ XIV-54, актуван с Акт за
частна общинска собственост №1545 от 01.12.1999г., за сумата от
1764.70 (хиляда седемстотин шестдесет и четири лева, седемдесет
стотинки) лева без ДДС;
4. Да се продаде на Тодор Григоров Градев с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.16, вх.2, ет.7, 84/584 кв. метра ид. части от
УПИ XXXIII-85, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”, землище кв.
Банево, гр.Бургас, целият с площ 584 (петстотин осемдесет и четири)
кв.м., при граници: изток- улица, запад- XXXIV-84, север- УПИ XXXII86, югоизток- улица,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№1567 от 02.12.1999г., за сумата от 2965 (две хиляди деветстотин
шестдесет и пет) лева без ДДС;
5. Да се продаде на Тодор Михалев Стамов с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.13, вх.4, ет.7, 4/604 кв. метра ид. части
от УПИ XXXVIII-80, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”, землище
кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 604 (шестстотин и четири) кв.м.,
при граници: изток- УПИ XXXIV-84, запад- улица, север-УПИ XXXIX79, юг-УПИ XXXVII-81, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1572 от 02.12.1999г., за сумата от 141.18 (сто четиридесет и един
лева, осемнадесет стотинки) лева без ДДС;
6. Да се продаде на Иван Хараламбиев Иванов с постоянен адрес
гр.Бургас, ул. „Македония” №11, вх.В, ет.1, 105/605 кв. метра ид.
части УПИ XXII- 103, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”, землище
кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 605(шестстотин и пет) кв.м., при
граници: югоизток- улица, север- УПИ XXI-102, юг- улица, актуван с
Акт за частна общинска собственост №1557 от 01.12.1999год., за
сумата от 3 705.88 (три хиляди седемстотин и пет лева, осемдесет и
осем стотинки) лева без ДДС;
7. Да се продаде на Недялко Проданов Стойков с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.28А, ет. 3, ап.10, 15/615 кв. метра ид. части
от УПИ XXVI-92, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”, землище кв.
Банево, гр.Бургас, целият с площ 615 (шестстотин и петнадесет) кв.м.,
при граници: изток- улица, запад- УПИ XLVII-71, север- УПИ XXV-93,
юг- УПИ XXVII-91, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1561 от 01.12.1999г., за сумата от 529.41 (петстотин двадесет и
девет лева, четиридесет и една стотинки) лева без ДДС;
8. Да се продаде на Радка Дачева Михалева с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Лазур”, бл.75, ет.6, ап.6, 67/567 кв. метра ид. части от
УПИ XVII-98, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”, землище кв.
Банево, гр.Бургас, целият с площ 567 (петстотин шестдесет и седем)
82

кв.м.,
при граници: североизток- улица, югозапад- УПИ XV,
северозапад- УПИ XVI-97, югоизток- УПИ XVIII-99,819, актуван с Акт за
частна общинска собственост №1552 от 01.12.1999г., за сумата от
2364.70 (две хиляди триста шестдесет и четири лева, седемдесет
стотинки) лева без ДДС;
9. Да се продаде на Методий Димитров Томов с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Бр. Миладинови”, бл.33, вх.В, ет.6, 38/638 кв. метра
ид. части от УПИ VIII-56, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 638 (шестстотин
тридесет и осем) кв.м., при граници: изток- УПИ IX-55, запад- УПИ
VII-57, север- улица, юг- УПИ XIV-54, актуван с Акт за частна общинска
собственост №1544 от 01.12.1999год., за сумата от 1341.18 (хиляда
триста четиридесет и един лева, осемнадесет стотинки) лева без
ДДС;
10. Да се продаде на Димо Киряков Димов с постоянен адрес
гр.Бургас, ул. „Странджа планина” №19, ет.9, 22/622 кв. метра ид. части
от УПИ XXXIX-79, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”, землище
кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас, целият с площ 622 (шестстотин
двадесет и два) кв.м., при граници: изток- УПИ XXXIV-84, запад- улица,
север- УПИ XL-78, юг- УПИ XXXVIII-80, актуван с Акт за частна
общинска собственост №1573 от 02.12.1999г., за сумата от 776.47
(седемстотин седемдесет и шест лева, четиридесет и седем
стотинки) лева без ДДС;
11. Да се продаде на Киряз Велков Мечков с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл.63, вх.2, ет.1, 65/565 кв. метра
ид. части от УПИ I-794, кв.12, по плана на в.з. „Боровете”, землище кв.
Банево, гр. Бургас, целият с площ 565(петстотин шестдесет и пет) кв.м.,
при граници: изток- улица, запад- улица, север- улица, юг- УПИ IV-793,
актуван с Акт за частна общинска собственост №4614 от 20.04.2007г.,
за сумата от 2100 (две хиляди и сто) лева без ДДС;
12. Да се продаде на наследниците на Никола Димитров Чипаров,
съгласно
Удостоверение за наследници №000003/05.01.2009г.,
издадено от Община Бургас - Тодорка Василева Чипарова с постоянен
адрес гр.Бургас, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №34, вх.2, ет.1;
Стоянка Николова Петкова с постоянен адрес гр.Средец, ул.
„Мичурин” №6 и Димитър Николов Чипаров с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл.67, вх.2, ет.6, 17/617 кв. метра
ид. части от УПИ XXVII-91, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 617 (шестстотин и
седемнадесет) кв.м., при граници: изток- улица, запад- УПИ XLVI-72,
север- УПИ XXVI-92, юг- УПИ XXVIII-90, актуван с Акт за частна
общинска собственост №1562 от 01.12.1999г., за сумата от 600
(шестстотин) лева без ДДС;
13. Да се продаде на наследниците на Атанас Неделчев Атанасов,
легитимирани с Удостоверение №002423/15.12.2008г., издадено от
Община Бургас- Павлина Павлова Неделчева с постоянен адрес
гр.Бургас, ул. „Александровска” №82, вх.А, ет.3, ап.11; Нели Атанасова

Симеонова с ЕГН, постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Македония” №49,
вх. А, ет.4 и Невена Атанасова Неделчева с постоянен адрес гр.Бургас,
ул. „Александровска” №82, вх.А, ет.3, ап.11, 14/614 кв. метра ид. части
от УПИ XLIV-143, кв.7, по плана на вилна зона „Боровете”, землище кв.
Банево, гр.Бургас, целият с площ 614 (шестстотин и четиринадесет)
кв.м., при граници: изток- УПИ VIII-130, запад- улица, север- УПИ XLV142, юг- УПИ XLIII-144, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1912г. от 14.01.2000г., за сумата от 481,25 (четиристотин осемдесет
и един лева, двадесет и пет стотинки) лева без ДДС;
14. Да се продаде на наследниците на Мария Димитрова Войнова,
съгласно Удостоверение №000018/07.01.2009г. издадено от Община
Бургас- Ганка Спирова Симеонова с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл.76, вх.5, ет.4 и Гавраил Спиров Ларгов с постоянен
адрес гр. Варна, ул. „Войнишка” №5, вх.Б, ет.3, 8/608 кв. метра ид.
части от УПИ XIII-125, кв.7, по плана на вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 608 (шестстотин и осем)
кв.м., при граници: изток- улица, запад- XXXIX-148, север- УПИ XII-126,
юг- УПИ XIV-124, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1882г. от 14.01.2000г., за сумата от 275 (двеста седемдесет и пет)
лева без ДДС;
15. Да се продаде на Петко Купенов Петков с постоянен адрес
гр.Бургас, ул. „Ал.Велики” №40, ет.4, 37/637 кв.метра ид. части от УПИ
V-59, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр.
Бургас, целият с площ 637 (шестстотин тридесет и седем) кв.м., при
граници: изток- УПИ VI-58, запад- УПИ IV-60, север- улица, юг- УПИ
XV, актуван с Акт за частна общинска собственост №1541 от
01.12.1999г., за сумата от 1305.88 (хиляда триста и пет лева,
осемдесет и осем стотинки) лева без ДДС;
16. Да се продаде на Вълкан Стоянов Вълканов с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Славейков” бл.13, вх.2, ет.1, 5/605 кв. метра ид. части
от УПИ XXXVII-81, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”, землище
кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас, целият с площ 605 (шестстотин и
пет) кв.м., при граници: изток- УПИ XXXIV-84, запад- улица, северУПИ XXXVIII-80, юг- УПИ XXXVI-82, актуван с Акт за частна
общинска собственост №1571 от 02.12.1999год., за сумата от 176.47
(сто седемдесет и шест лева, четиридесет и седем стотинки) лева без
ДДС;
17. Да се продаде на Пейчо Обретенов Янакиев с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Бр. Миладинови” бл.46, вх.8, ет.3, 50/695 кв. метра ид.
части от УПИ VIII-184, кв.10, по плана на вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 695 (шестстотин
деветдесет и пет) кв.м., при граници: изток- улица, запад- IX-185, северУПИ VII-183, юг- улица, актуван с Акт за частна общинска собственост
№2252 от 14.02.2000г., за сумата от 1625 (хиляда шестстотин
двадесет и пет лева) лева без ДДС;
18. Да се продаде на Вълчо Фотев Вълчев с постоянен адрес
гр.Бургас, бул. „Демокрация” №22, 44/644 кв. метра ид. части от УПИ

XXVI- 161, кв.7, по плана на вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево,
гр.Бургас, Община Бургас, целият с площ 644 (шестстотин четиридесет
и четири) кв.м., при граници: изток- УПИ XXV-113, запад- улица, северУПИ XXVII-160, юг- улица, актуван с Акт за частна общинска
собственост №1895 от 14.01.2000г., за сумата от 1512.50 (хиляда
петстотин и дванадесет лева, петдесет стотинки) лева без ДДС;
19. Да се продаде на наследниците на Васил Георгиев Райчев,
съгласно Удостоверение №002424/15.12.2008г., издадено от Община
Бургас- Катерина Атанасова Райчева с постоянен адрес гр.Бургас, ул.
„Константин Величков” №29, вх.Д, ет.5, Еленка Василева Янакиева, с
ЕГН, постоянен адрес, гр.Бургас, ул. „Константин Величков” №29,
вх.Д, ет.6, Катя Георгиева Николова с постоянен адрес гр. Бургас, ул.
„Г.С. Раковски” №66, ет.5 и Деница Георгиева Райчева с постоянен
адрес гр.Бургас, ул. „Константин Величков” №29, вх.Г, ет.8, 54/554 кв.
метра ид. части от УПИ XXXI-202, кв.9, по плана на вилна зона
„Боровете”, землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 554
(петстотин петдесет и четири) кв.м., при граници: изток- УПИ IX-217,
запад- улица, север- УПИ XXXII-203, юг- УПИ XXX-201, актуван с Акт
за частна общинска собственост №2227 от 08.02.2000г., за сумата от
1800 (хиляда и осемстотин) лева без ДДС;
20. Да се продаде на Стефан Андонов Карагьозов с постоянен адрес
гр.Бургас, ул. „Вардар” №1, вх.Д, ет.2, 5/605 кв. метра ид. части от
УПИ XXVIII- 90, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”, землище
кв.Банево, гр.Бургас, Община Бургас, целият с площ 605 (шестстотин и
пет) кв.м., при граници: изток- улица, запад- УПИ XLV-73, север- УПИ
XXVII-91, юг- УПИ XXIX- 89, актуван с Акт за частна общинска
собственост №1563 от 01.12.1999г., за сумата от 176.47 (сто
седемдесет и шест лева, четиридесет и седем стотинки) лева без
ДДС;
21. Да се продаде на Гинка Димитрова Симеонова с постоянен адрес
гр.Бургас, ул. „Св. Климент Охридски” №11, ет.5, 78/628 кв. метра ид.
части от УПИ XXIV-195, кв.9, по плана на вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, гр.Бургас, община Бургас, целият с площ 628
(шестстотин двадесет и осем) кв.м., при граници: изток- УПИ XVI-224,
запад- улица, север- УПИ XXV-196, юг- УПИ XXIII-194, актуван с Акт за
частна общинска собственост №2221 от 08.02.2000г., за сумата от 2600
(две хиляди и шестстотин) лева без ДДС;
22. Да се продаде на Даниела Борисова Цацова с постоянен адрес гр.
Бургас, ул. „Хан Крум” №58, ет.2, ап.2, в качеството й на единствен
законен наследник на Борис Петров Каменов съгласно Удостоверение
№002181/03.12.2008г., издадено от Община Бургас, 6/606 кв. метра ид.
части от УПИ XIV-124, кв.7, по плана на вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 606 (шестстотин и шест)
кв.м., при граници: изток- улица, запад- XXXVIII-149, север-УПИ XIII125 , юг- УПИ XV-123, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1883 от 14.01.2000г., за сумата от 206,25 (двеста и шест лева,
двадесет и пет стотинки) лева без ДДС;

23. Да се продаде на Станчо Марков Иванов с постоянен адрес
гр.Бургас, ул. „Гладстон” №73, 40/640 кв. метра ид. части от УПИ V181, кв.10 по плана на в.з. „Боровете”, землище кв. Банево, гр.Бургас,
Община Бургас, целият с площ 640 (шестстотин и четиридесет) кв.м.,
при граници: изток- УПИ VI-182, запад- УПИ IV-180, север-улица , югУПИ X-186 и УПИ XI-187, актуван с Акт за частна общинска
собственост №2249 от 14.02.2000г., за сумата от 1300 (хиляда и
триста) лева без ДДС;
24. Да се продаде на Ангелина Цветкова Димитрова с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.9, вх.6, ет.8, 82/682 кв. метра ид. части
от УПИ УПИ II-164, кв.12 по плана на вилна зона „Боровете”, землище
кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 682 (шестстотин осемдесет и два)
кв.м., при граници: изток- улица, запад- улица, север- УПИ IV-793, югУПИ III-163, актуван с Акт за частна общинска собственост №2265 от
14.02.2000г., за сумата от
2649.23 (две хиляди шестстотин
четиридесет и девет лева, двадесет и три стотинки) лева без ДДС;
25. Да се продаде на Стефанка Петкова Михайлова с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Славейков” бл.5, вх.2, ет.9, 6/506 кв. метра ид. части от
УПИ I-171, кв.1 по плана на вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево,
гр.Бургас, целият с площ 506 (петстотин и шест) кв.м., при граници:
изток- улица, запад- край на регулация, север- край на регулация, югУПИ II-172 и УПИ III-173, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1495 от 22.11.1999г., за сумата от 200 (двеста) лева без ДДС;
26. Да се продаде на Георги Стоянов Димов с постоянен адрес гр.Бургас,
ж.к. „Зорница” бл.17, вх.6, ет.5, 168/768 кв. метра ид. части от УПИ III135, кв.7 по плана на в.з. „Боровете”, землище с. Банево, Община
Бургас, целият с площ 768 /седемстотин шестдесет и осем/ кв.м., при
граници: изток- улица, запад- УПИ XLIX-138, север- УПИ II-136, юг- УПИ
IV-134, актуван с Акт за частна общинска собственост №1874 от
14.01.2000г., за сумата от 5 775 (пет хиляди седемстотин седемдесет и
пет) лева без ДДС;
27. Да се продаде на Стойно Иванов Кинчев с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. „Зорница” бл.19, вх.3, ет.2, 179/679 кв. метра ид. части
от УПИ XII-52, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”, землище кв.
Банево, гр.Бургас, Община Бургас, целият с площ 679 (шестстотин
седемдесет и девет) кв.м., при граници: изток- УПИ X-50 и УПИ XI-51,
югозапад- УПИ XIII-53, северозапад- УПИ XIV-54, юг- улица, актуван с
Акт за частна общинска собственост №1548 от 01.12.1999г., за сумата
от 6 317.65 (шест хиляди триста и седемнадесет лева, шестдесет и
пет стотинки) лева без ДДС;
28. Да се продаде на Христина Никитова Туджарова с постоянен адрес
гр.Бургас, ул. „Странджа планина” №1 вх.Г, 32/632 кв. метра ид. части
от УПИ XXXVII-150, кв.7 по плана на в.з. „Боровете”, землище кв.
Банево, гр.Бургас, целият с площ 632 (шестстотин тридесет и два) кв.м.,
при граници: изток- УПИ XV-123, запад- улица, север- УПИ XXXVIII-149,
юг- УПИ XXXVI-151, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1906 от 14.01.2000г., за сумата от 1100 (хиляда и сто) лева без ДДС;

29. Да се продаде на наследниците на Андон Ламбов Щерионов,
съгласно Удостоверение за наследници № 000184/17.02.2009, издадено
от Община Бургас, и Удостоверение №3821.01.2009г., издадено от
Община Айтос, кметство с. Съдиево- Джена Филипова Щерионова с
постоянен адрес гр.Бургас, к-с „Меден Рудник”, бл. 46, вх.4, ет.5;
Йовка Ламбова Връбчева с постоянен адрес с. Съдиево, Община Айтос;
Ламбо Щерионов Ламбов с постоянен адрес с. Съдиево, Община
Айтос; Черню Щерионов Ламбов с постоянен адрес гр. Айтос, ул.
„Васил Априлов” , бл.1, вх.2, ет.3; Маргарита Щерионова Костадинова
с постоянен адрес гр. Айтос, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” №3, 25/625
кв. метра ид. части от УПИ XLI-146, кв.7 по плана на вилна зона
„Боровете”, землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 625
/шестстотин двадесет и пет/ кв.м., при граници: изток- УПИ XI-127,
запад- улица, север- УПИ XLII-145, юг- УПИ XL-147., актуван с Акт за
частна общинска собственост №1909 от 14.01.2000г., за сумата от
859,38 (осемстотин петдесет и девет лева, тридесет и осем стотинки)
лева без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физическо лице, чрез доброволна делба на недвижими имоти в кв.
20 по ПУП – ПРЗ на зона „Б”, ж. р. „Меден рудник”, гр. Бургас.
Р Е Ш Е Н И Е:
Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и Райна
Петрова Тодорова с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Г. Шагунов” № 16 на
недвижим имот, представляващи УПИ І в кв. 20 по плана на зона „Б”, ж.р.
„Меден рудник”, гр. Бургас, от който съгласно одобрено частично
изменение със Заповед № 3006/05.11.2008 г. на Заместик - кмета на
Община Бургас са обособени нови УПИ І-51, УПИ ІV-общ, УПИ V - общ и
УПИ VІ – общ, съответстващи на квотата на собственост на двете страни,
както следва:
1. Община Бургас получава в дял и става собственик на следните
урегулирани поземлени имоти по ПУП – ПРЗ, с посочени идентификатори
по одобрената кадастрална карта /КК/ със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г.
на АГКК, както следва:
- поземлен имот с идентификатор 07079.653.561 (УПИ ІV - общ. в
кв. 20 по плана на зона „Б”, ж.р. „Меден рудник”), целият с площ 523 кв.м.,
при съседи: югозапад – 07079.653.559 (УПИ V); югоизток – 07079.653.61
(УПИ ІІ); североизток – 07079.653.398 (улица); северозапад –
07079.653.560 (УПИ І-51), с пазарна стойност 69 600 /шестдесет и девет
хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС.
- поземлен имот с идентификатор 07079.653.559 (УПИ V-общ. в
кв.20 по плана на зона „Б”, ж.р. „Меден рудник”), целият с площ 1925

кв.м., при съседи: югозапад – 07079.653.562 (УПИ VІ) и 07079.653.72
(улица); югоизток – 07079.653.61 (УПИ ІІ); северозапад – 07079.653.395
(улица); североизток – 07079.653.561 (УПИ ІV) и 07079.653.560 (УПИ І51), с пазарна стойност 256 000 /двеста петдесет и шест хиляди/ лева, без
ДДС.
- поземлен имот с идентификатор 07079.653.562 (УПИ VІ в кв.20 по
плана на зона „Б”, ж.р. „Меден рудник”), целият с площ 57 кв.м., при
съседи: югозапад – 07079.653.72 (улица); югоизток – 07079.653.61 (УПИ
ІІ); северозапад-североизток – 07079.653.559 (УПИ V), с пазарна стойност
7 600 /седем хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС.
2. Райна Петрова Тодорова с постоянен адрес : гр. Бургас, ул. „Г.
Шагунов” № 16, получава в дял и става собственик на поземлен имот с
идентификатор 07079.653.560 (УПИ І-51 в кв.20 по плана на зона „Б”, ж.р.
„Меден рудник”), целият с площ 531 кв.м. при съседи: югозапад –
07079.653.559 (УПИ V); югоизток – 07079.653.561 (УПИ ІV); северозапад –
07079.653.395 (улица); североизток – 07079.653.398 (улица), за сумата
70 500 /седемдесет хиляди и петстотин/ лева.
Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физическо лице в УПИ ІІ-179, в квартал 11 по плана на с. Рудник
– с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската част в
имота.
РЕШЕНИЕ:
Продава на Йорданка Димитрова Михалева с постоянен адрес с.
Рудник, Община Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 15, недвижим имот,
частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас,
представляващ 30/1385 / тридесет върху хиляда триста осемдесет и пет/
кв.м. идеални части от УПИ ІІ-179 /две римско за имот с планоснимачен
номер сто седемдесет и девет/, целият с площ 1385 /хиляда триста
осемдесет и пет/ кв.м., в квартал 11 /единадесет/ по плана на с. Рудникс.Черно море, Община Бургас, при граници на целият имот: север – УПИ І
-171; изток – УПИ ІІІ-178; юг – улица; запад – улица, за сумата 1100
/хиляда и сто/ лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица, чрез продажба на общинската част в ПИ
07079.614.277 по КК /УПИ ІV-7587, квартал 55 по плана на к/с
„Възраждане”, гр. Бургас.

РЕШЕНИЕ:
Продава на Снежана Захариева Берберова с постоянен адрес : гр.
София, ул. „Н.В.Гогол” № 14, вход „А”, етаж 2, ап.4, на Наньо Нейков
Нанев и Мария Георгиева Нанева, двамата с постоянен адрес: гр.Бургас,
ул. „Цар Асен” № 40, собствените на Община Бургас 59,33/226 кв.м.
идеални части от поземлен имот с идентификатор 07079.614.277 по КК с
площ 220 кв.м., идентичен УПИ ІV – 7587 /четири римско за имот с
планоснимачен номер седем хиляди петстотин осемдесет и седем/, целият
с площ 226 /двеста двадесет и шест/ кв.м., в квартал 55 /петдесет и пет/ по
ПУП-ПРЗ на к/с „Възраждане” , ул. „Ивайло” № 18/ ул. „Цар Асен” № 40,
гр. Бургас, ведно с 1/6 идеална част от построената в имота масивна,
двуетажна, жилищна сграда, цялата със застроена площ 96 кв.м. и сутерен
с полезна площ 80 кв.м., равняваща се на 16 кв.м. от първи етаж, 16 кв.м.
от втори етаж и 13,33 кв.м. от сутерена, при граници на целия имот: север
– 07079.614.252/ул. „Цар Асен”/, изток – 07079.614.282/ул. „Ивайло”/ юг07079.614.278 / УПИ ХVІІІ-7586/, запад – 07079.614.276/ УПИ ХVІІ-7585/,
за сумата 40720 /четиридесет хиляди седемстотин и двадесет/ лева, без
ДДС, съобразно квотите им на съсобственост, в съотношение 4:1 /четири
към едно/, както следва:
- За Снежана Захариева Берберова - 80 % от общата стойност на
общинския дял, в размер на 32576 /тридесет и две хиляди петстотин
седемдесет и шест/ лева, без ДДС;
- За Наньо Нейков Нанев и Мария Георгиева Нанева – 20 % от общата
стойност на общинския дял , в размер на 8144 /осем хиляди сто
четиридесет и четири/ лева, без ДДС.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба
на общинската идеална част от УПИ ІІІ – 967, кв.121 по плана на ЦГЧ, гр.
Бургас с идентификатор 07079.611.9 по одобрена КК на гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Станка Маринова Стефанова с постоянен адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 17, ет.8, Атанас Евгениев
Стефанов с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 17,
ет. 9 и Татяна Евгениева Богданова с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к.
Лазур, бл.88, вх. Г, ет. 1, 102,86/297 кв.м. идеални части от УПИ ІІІ-967,
кв.121 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, целият с площ 297 кв.м., с
идентификатор 07079.611.9 по одобрена КК на гр. Бургас, с площ 293
кв.м., при съседи: север – 07079.611.7 и 07079.611.6 (УПИ ІІ и УПИ І),
изток – 07079.611.10 (УПИ І – имот с пл. № 968), юг – 07079.611.272

(улица „Ген. Гурко”), запад – 07079.611.8 (УПИ ІV), за сумата 472 030
/четиристотин седемдесет и две хиляди и тридесет/ лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ 291/557 кв.м. ид. части от поземлен имот с
идентификатор по КК 07079.607.337 (УПИ VІ, кв. 24 по плана на ж.к.
„Лазур”), гр. Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР
към ЗИД на ЗОС (ДВ бр.54/2008 год.)
РЕШЕНИЕ:
1.Да се продаде на Петър Славов Бобев с постоянен адрес: гр.Бургас,
ж.к. “Лазур”, ул. “Перущица” №9А, 266/557 кв.м. ид.части от поземлен
имот с идентификатор по КК на гр. Бургас 07079.607.337 (УПИ VІ, кв.24
по плана на ж.к. “Лазур”) целият с площ 557 кв.м. съгласно действащия
план и Акт за частна общинска собственост № 4624/2007 г., и с площ по
КК на град Бургас 551 кв.м., при съседи: североизток– 07079.607.491
(улица), югоизток – 07079.607.338 (УПИ VІІ), югозапад– 07079.607.312
(улица “Перущица”), северозапад – 07079.607.336 (УПИ V), за сумата
17339 /седемнадесет хиляди триста тридесет и девет/ лева, без ДДС,
представляваща данъчната оценка, увеличена с 20 % и 12,50/557 кв.м.
идеални части по пазарна цена за сумата от 14150 /четиринадесет хиляди
сто и петдесет/ лева, без ДДС, изготвена от независим оценител.
2.Да се продаде на Иванка Атанасова Николова с постоянен адрес:
гр. Бургас, ж.к. “М.Рудник”, бл.439, вх. “Б”, ет.6, 12,50/557 кв.м. идеални
части от имот с идентификатор по КК на гр. Бургас 07079.607.337 (УПИ
VІ, кв.24 по плана на ж.к. “Лазур”) целият с площ 557 кв.м. съгласно
действащия план и Акт за частна общинска собственост № 4624/2007 г., и
с площ по КК на гр. Бургас 551 кв.м., при съседи: североизток–
07079.607.491 (улица), югоизток – 07079.607.338 (УПИ VІІ), югозапад–
07079.607.312 (улица “Перущица”), северозапад – 07079.607.336 (УПИ V),
за сумата от 14150 /четиринадесет хиляди сто и петдесет/ лева без ДДС,
изготвена от независим лицензиран оценител.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор по КК
07079.820.53 (УПИ І-291, кв. 22 по плана на кв. Сарафово), гр. Бургас, с
отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС (ДВ
бр.54/2008 год.)
РЕШЕНИЕ:

Да се продаде на Коста Жечев Жечев с постоянен адрес: гр. Бургас,
кв. Сарафово, ул. „Твърдица”, 590/640 кв.м. ид. части от поземлен имот с
идентификатор 07079.820.53 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ І - 291,
кв. 22 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Сарафово, целият с площ 640 кв.м.
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5442/17.03.2009 г., и с
площ по КК на град Бургас 662 кв.м., при съседи: североизток –
07079.820.54 (УПИ ІІ-292), югоизток – 07079.820.52 (УПИ ХІV-293),
югозапад – 07079.820.929 (улица м/у о.т.20 и о.т.21), северозапад –
07079.820.931 (улица м/у о.т.21 и о.т.22), за сумата 19881/деветнадесет
хиляди осемстотин осемдесет и един/ лева, без ДДС, представляваща
данъчната оценка, увеличена с 20 %, а за разликата от 50/640 кв.м. идеални
части за сумата от 9560 /девет хиляди петстотин и шестдесет/ лева, без
ДДС, или общо за сумата 29441 /двадесет и девет хиляди четиристотин
четиридесет и един/ лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на идеални части от ПИ с
идентификатор по КК 07079.830.39 /УПИ Х, квартал 1 по плана на кв.
Крайморие /, гр. Бургас /, с ОПС, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС
/ДВ бр.54/2008 год./ и прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.
1, т.2 от ЗОС.
РЕШЕНИЕ:
1. Продава на Колю Иванов Колев и Златка Радева Колева, двамата с
постоянен адрес: гр. Бургас, кв. Крайморие, ул. „Бриз” № 16 „б”,
собствените си 195/815 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор
по КК 07079.830.39 идентичен с УПИ Х /десет римско/, в квартал 1 /едно/
по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 815 кв.м.,
съгласно Акт № 4496/2007 г. за частна общинска собственост,
съответстващи на ¼ ид.част от 780 кв.м., върху които са придобили право
на строеж, при граници на целия имот: североизток – 07079.830.40 /УПИ
ІХ/; югоизток – 07079.830.203 /ул. „Бриз”/; югозапад – 07079.830.38 /УПИ
ХІ/; северозапад – 07079.10.277 /край на регулацията/, за сумата 8213,40
/осем хиляди двеста и тринадесет цяло, четиридесет стотни/ лева,
представляваща данъчната оценка на идеалната част, увеличена с 20 %, без
ДДС и 8,75/815 /осем цяло и седемдесет и пет стотни върху осемстотин и
петнадесет/ кв.м. по пазарна цена, за сумата 1100 /хиляда и сто/ лева, без
ДДС, или общо в размер на 9313,40 /девет хиляда триста и тринадесет
цяло и четиридесет стотни/ лева, без ДДС.
2. Продава на Ангел Георгиев Момчилов с постоянен адрес: гр.
Бургас, кв. Крайморие, ул. „Бриз” № 16 „а”; Чанка Ангелова Иванова с
постоянен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Диана”, бл.20, вх. „Д”, ет.7 и Ирина
Ангелова Кънчева с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.3,

вх.1, ет.15, ап. 87 собствените си 8,75/815 /осем цяло и седемдесет и пет
стотни върху осемстотин и петнадесет/ кв.м. ид. части от поземлен имот с
идентификатор по КК 07079.830.39 /УПИ Х в квартал 1 по ПУП – ПРЗ на
кв. Крайморие, гр.Бургас/, целият с площ от 815 /осемстотин и петнадесет/
кв.м. при граници на целия имот: североизток – 07079.830.40 /УПИ ІХ/;
югоизток – 07079.830.203 /ул. „Бриз”/; югозапад – 07079.830.38 /УПИ ХІ/;
северозапад – 07079.10.277 /край на регулацията/, за сумата 1100 /хиляда и
сто/ лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІІІ-1379, в квартал 108 по плана на с.
Рудник – с. Черно море, Община Бургас, с отстъпено право на строеж, по
реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС /ДВ бр.54/2008 год./
РЕШЕНИЕ:
Продава на Дочка Георгиева Арабаджиева и Божидар Александров
Арабаджиев, двамата с постоянен адрес: с.Черно море, Община Бургас, ул.
„Стефка Къдрева” № 17 „а”, недвижим имот, частна общинска
собственост, находящ се в село Черно море, Община Бургас,
представляващ 580/685
/петстотин и осемдесет върху шестстотин
осемдесет и пет/ кв.м. идеални части от УПИ VІІІ-1379 /осем римско за
имот с планоснимачен номер хиляда триста седемдесет и девет/, целият с
площ 685 /шестстотин осемдесет и пет/ кв.м., в квартал 108 /сто и осем/ по
плана на с. Рудник – с.Черно море, Община Бургас, при граници на целия
имот: север – улица; изток – улица; юг - УПИ ІХ – 1380; запад – УПИ VІІ –
1378, за сумата 4524 /четири хиляди петстотин деветдесет и четири/ лева,
без ДДС, представляваща данъчната оценка на идеалната част, увеличена с
20 % и 105/685 /сто и пет върху шестстотин осемдесет и пет/ кв.м.идеални
части от цитирания имот, за сумата 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, без
ДДС, или общо в размер на 7024 /седем хиляди, двадесет и четири/ лева,
без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на имот, частна общинска
собственост, представляващ идеални части от поземлен имот с
идентификатор по КК на гр. Бургас 07079.612.226 (УПИ І-688, кв.81 по
ПУП на ЦГЧ), ул. „Сливница” № 10.

РЕШЕНИЕ:

1. Да се продаде на Видка Стоянова Жекова и Радослав Жеков
Жеков, двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Сливница” № 10, вх. Б,
ет. 4 общински имот, представляващ 25.88/488.30 кв.м. идеални части от
поземлен имот с идентификатор 07079.612.226 по КК на гр. Бургас (УПИ І688, кв.81, по ПУП на ЦГЧ), целият с площ от 488.30 кв.м., съгласно
действащия план и Акт за частна общинска собственост № 3373/25.07.2002
г., и с площ по КК 491 кв.м., при съседи: изток – 07079.612.228 (УПИ ІІ),
запад – 07079.613.111 (бул. „Христо Ботев”), север – 07079.612.225 (ул.
„Сливница”), юг – 07079.612.227 (УПИ ХІІ), за сумата от 21 122 /двадесет
и една хиляди сто двадесет и два/ лева, без ДДС.
2. Да се продаде на Живка Павлова Бурилкова с постоянен адрес :
гр. Бургас, ул. „Сливница” № 10, вх. Б, ет.3, недвижим имот,
представляващ 29.99/488.30 кв.м. идеални части от поземлен имот с
идентификатор 07079.612.226 по КК на гр. Бургас (УПИ І-688, кв.81, по
ПУП на ЦГЧ), целият с площ от 488.30 кв.м., съгласно действащия план и
Акт за частна общинска собственост № 3373/25.07.2002г., и с площ по КК
491 кв.м., при съседи: изток – 07079.612.228 (УПИ ІІ), запад –
07079.613.111 (бул. „Христо Ботев”), север – 07079.612.225 (ул.
„Сливница”), юг – 07079.612.227 (УПИ Х), за сумата от 24 477 /двадесет и
четири хиляди четиристотин седемдесет и седем/ лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ 77,45/771,20 кв.м. ид. части от поземлен имот
с идентификатор по КК 07079.607.294 (УПИ ХІV-689,680,691, в кв. 22 по
плана на ж.к. „Лазур”), гр. Бургас, по реда на чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Сонка Апостолова Димитрова с постоянен адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 68, вх. 3, 77,45/771,20 кв.м. ид.части от
поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас 07079.607.294 (УПИ
ХІV, кв.22 по плана на ж.к. „Лазур”) целият с площ 771,20 кв.м. съгласно
действащия план и Акт за частна общинска собственост № 4694/2007 г., и с
площ по КК на гр. Бургас 781 кв.м., при съседи: североизток –
07079.607.308 (УПИ І), югоизток – 07079.607.295 (УПИ ХV), югозапад –
07079.607.486 (улица „Калофер”), северозапад – 07079.607.293 (УПИ ХІІІ –
393), по пазарна цена в размер на 58110 /петдесет и осем хиляди сто и
десет/ лева, без ДДС, изготвена от независим лицензиран оценител.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
07079.820.339 по КК на гр. Бургас (УПИ ІV-647 в кв. 36 по плана на кв.
Сарафово), гр. Бургас, с отстъпено право на строеж.
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Марийка Кирова Куцарева и Яни Киров Димов,
двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, кв.Сарафово, ул. „Твърдица” № 13,
поземлен имот с идентификатор 07079.820.339, с площ 860 кв.м. по КК на
гр. Бургас идентичен с УПИ ІV-647 в кв. 36, целият с площ 848 кв.м. по
действащия ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 5205/08.08.2008 год., при съседи: североизток –
07079.820.925 (улица м/у о.т.44 и о.т.72), югоизток – 07079.820.338 (УПИ
V - 646), югозапад – 07079.820.337 (УПИ ІІІ-647,648), северозапад –
07079.820.924 (улица м/у о.т.44 и о.т.45), за сумата 109022 /сто и девет
хиляди двадесет и два/ лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот с идентификатор
по КК 07079.650.26 (УПИ VІ – 238, кв. 103 по плана на ж.р. Меден рудник)
гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Живко Андонов Милев и Ана Христова Милева и
двамата с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.р. „Меден рудник”, ул.
„Септемврийци” № 27, 199,17/478 кв.м. идеални части от поземлен имот с
идентификатор 07079.650.26 (УПИ VІ – 238 в кв. 103 по плана на ж.р.
„Меден рудник”, зона „Г”, целият с площ 478 кв.м.), със съседи:
северозапад – югозапад – 07079.650.27 (УПИ VІІ); югоизток –
07079.650.359 (улица); североизток – 07079.650.25 (УПИ V-235), за сумата
17 380 /седемнадесет хиляди триста и осемдесет/ лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІ – 127, кв. 13 по плана на с. Равнец,
Община Бургас.

РЕШЕНИЕ:

Да се продаде на Неделчо Иванов Вълканов и Недялка Танева
Вълканова и двамата с постоянен адрес: с. Равнец, ул. „Девети септември”
№ 24, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ – 127 кв. 13 по плана на с. Равнец,
Община Бургас, целият с площ 960 кв.м., при граници: североизток – УПИ
V – 130, югоизток – улица, югозапад – УПИ VІІ – 126, северозапад – УПИ
ХVІ, за сумата 10 600 /десет хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ 115/1615 кв.м. ид. части от УПИ ХІV-25, в кв.
13 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от
ЗОС.
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Христо Петров Христов с постоянен адрес:
гр.Бургас, ул. „Батак” № 29 и Иван Петров Христов с постоянен адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Меден рудник”, бл.96, вх.5, ет.6, ап.106, 115/1615 кв.м.
ид.части от урегулиран поземлен имот ХІV – 25 в кв. 13 по плана на с.
Твърдица, Община Бургас, целият с площ 1615 кв.м., при граници:
североизток – УПИ ХІІІ – 26, югоизток – улица, югозапад – УПИ ХV,
северозапад – УПИ ІV – 34, кв. 13, по пазарна стойност за сумата 3930 лв.
/три хиляди деветстотин и тридесет /лева, без ДДС, изготвена от независим
оценител.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на част от недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в кв. Банево, гр. Бургас. /Стойчо
Шарапанов/
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Стойчо Петров Шарапанов с постоянен адрес: гр.
Бургас, ул. „Батак” № 9, недвижим имот, представляващ 140 / сто и
четиридесет / кв.м. идеални части от УПИ VІ-630 / шест римско за имот
шестстотин и тридесет / в кв. 43 / четиридесет и три / по плана на кв.
Банево, гр. Бургас, целият с площ 770 / седемстотин и седемдесет / кв.м.,
при граници : север – улица, изток – УПИ VІІ – 631, юг – УПИ ХІ-629,
запад УПИ V – 627, за сумата 6 600 /шест хиляди и шестстотин/ лева, без
ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на част от недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в кв. Банево, Община Бургас.
/Радостин Елкенев/
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Радостин Колев Елкенев с постоянен адрес: гр.
Бургас, к/с „Лазур”, бл.75, ет.10, ап.84, недвижим имот, представляващ 40
/четиридесет/ кв.м. идеални части от УПИ І-544 /едно римско за имот
петстотин четиридесет и четири/ в кв.41 /четиридесет и едно/ по плана на
кв. Банево, Община Бургас, целият с площ 1040 /хиляда и четиридесет/
кв.м., при граници: север-улица, изток – УПИ ІІ – 544, юг – УПИ ХХІІ –
545, запад – улица, за сумата 2 180 /две хиляди сто и осемдесет/ лева, без
ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на части от недвижими имоти –
частна общинска собственост, намиращ се в кв. Банево, Община Бургас.
/Коста Костов/
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Коста Стоянов Костов с постоянен адрес: гр.
Бургас, к/с „Изгрев”, бл. 43, вх.7, ет.3, ап. 6, недвижими имоти, както
следва:
1. 15 /петнадесет/ кв.м. идеални части от УПИ ІІ-1147 /две римско за
имот хиляда сто четиридесет и седем/ в кв. 77 /седемдесет и седем/ по
плана на кв. Банево, Община Бургас, целият с площ 390 /триста и
деветдесет/ кв.м., при граници: североизток – УПИ ІХ – 1147, югоизток –
УПИ ІІІ – 1148, югозапад – УПИ І -1147, северозапад –улица, за сумата
818,00 /осемстотин и осемнадесет/ лева, без ДДС.
2. 10 /десет/ кв.м. идеални части от УПИ ІХ – 1147 /девет римско за
имот хиляда сто четиридесет и седем/ в кв. 77 /седемдесет и седем/ по
плана на кв. Банево, Община Бургас, целият с площ 415 /четиристотин и
петнадесет/ кв.м., при граници: североизток – улица, югоизток – УПИ ІІІ –
1148, югозапад – УПИ ІІ – 1147, северозапад – улица, за сумата 545,00
/петстотин четиридесет и пет/ лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими
имоти, частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Минерални
бани”, кв. „Ветрен”, с. Изворище, Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
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 във в.з.”Минерални бани”,
кв.Ветрен, Община Бургас, както следва:
1. Недвижим имот, находящ се в кв.Ветрен, гр.Бургас,
представляващ УПИ ІІ с площ 1370 кв.м., в квартал 3 по плана на
кв.Ветрен, гр. Бургас, при граници: североизток-улица, югоизток-УПИ ІІІ459, югозапад-УПИ І-455,456, северозапад-край на регулацията, отреден за
жилищно строителство, актуван с Акт № 5113/27.05.2008 год. за частна
общинска собственост, с начална тръжна цена 104 795 / сто и четири
хиляди седемстотин деветдесет и пет / лева, без ДДС.
2. Недвижим имот, находящ се в кв.Ветрен, гр.Бургас,
представляващ УПИ VІІ-66 в квартал 3 по плана на кв.Ветрен, гр. Бургас, с
площ 864 кв.м., отреден за жилищно строителство, при граници: север –
УПИ VІІІ-460, кв.3, североизток-УПИ Х-460, кв.3, югоизток-улица,
югозапад-улица, актуван с Акт №4326/29.08.2006год. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 65 447 / шестдесет и пет хиляди
четиристотин четиридесет и седем / лева, без ДДС.
3. Недвижим имот, находящ се в кв.Ветрен, гр.Бургас,
представляващ УПИ ІІ с площ 798 кв.м., в квартал 4 по плана на кв.Ветрен,
гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: североизтоккрай на регулацията, югоизток-УПИ ІІІ-459, югозапад-улица, северозападУПИ І, актуван с Акт № 5112/27.05.2008год. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 58 513 / петдесет и осем хиляди
петстотин и тринадесет / лева, без ДДС.
4. Недвижим имот, находящ се в кв.Ветрен, гр.Бургас,
представляващ УПИ І с площ 588 кв.м., в квартал 4 по плана на кв.Ветрен,
гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: североизтоккрай на регулация, югоизток-УПИ ІІ, югозапад-улица, северозапад-край на
регулацията актуван с Акт № 5111/27.05.2008 год. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 43 920 / четиридесет и три хиляди
деветстотин и двадесет / лева, без ДДС.
5. Недвижим имот, находящ се в с.Изворище, Община Бургас,
представляващ УПИ
ІІ с площ 660 кв.м., в квартал 21 по плана на
с.Изворище, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при
граници: север-УПИ І, изток-улица, юг-УПИ ІІІ, запад-край на
регулацията, имот пл.№117, актуван с акт № 4485/02.02.2007 год. за
частна общинска собственост, с начална тръжна цена 11 200 / единадесет
хиляди и двеста / лева, без ДДС.

6. Недвижим имот, находящ се в с.Изворище, Община Бургас,
представляващ УПИ ІІІ. с площ 605 кв.м., в квартал 21 по плана на
с.Изворище, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при
граници: север-УПИ ІІ, изток-улица, юг-УПИ ІV, запад-край на
регулацията, актуван с акт № 4486/02.02.2007 год. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 10 300 / десет хиляди и триста / лева,
без ДДС.
7.Недвижим имот, находящ се в с.Изворище, Община Бургас,
представляващ УПИ ІV с площ 630 кв.м, в кв.21 по плана на с.Изворище,
Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: северУПИ ІІІ, изток-улица, юг-УПИ V, запад-край на регулацията, актуван с акт
№ 4487/02.02.2007 год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 10 700 / десет хиляди и седемстотин / лева, без ДДС.
8. Недвижим имот, находящ се в с.Изворище, Община Бургас,
представляващ УПИ V с площ 688 кв.м, в кв.21 по плана на с.Изворище,
Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: северУПИ ІV, изток-улица, юг-улица, запад-край на регулацията, актуван с акт
№4488/ 02.02.2007 год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 11 700 / единадесет хиляди и седемстотин / лева, без ДДС.
9. Недвижим имот, находящ се във в.з.”Минерални бани”, Община
Бургас, представляващ УПИ ІІ с площ 673 кв.м., в квартал 18 по плана на
в.з.”Минерални бани”, Община Бургас, отреден за вилно строителство, при
граници: изток-улица, запад-край регулация, север-УПИ І, юг-УПИ ІІІ,
актуван с Акт №3449/02.10.2002 год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 48 500 / четиридесет и осем хиляди и петстотин /
лева, без ДДС.
10. Недвижим имот, находящ се във в.з.”Минерални бани”, Община
Бургас, представляващ УПИ ІІІ с площ 623 кв.м., в квартал 18 по плана на
в.з.”Минерални бани”, Община Бургас, отреден за вилно строителство, при
граници: изток-улица, запад-край регулация, север-УПИ ІІ, юг-УПИ ІV,
актуван с Акт № 3450/02.10.2002год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 45 500 / четиридесет и пет хиляди и петстотин / лева,
без ДДС.
11. Недвижим имот, находящ се във в.з.”Минерални бани”, Община
Бургас, представляващ УПИ ХІІ с площ 601 кв.м., в квартал 17 по плана на
в.з.”Минерални бани”, Община Бургас, отреден за вилно строителство, при
граници: изток-УПИ ХІ, запад-улица, север-УПИ І, юг-улица, актуван с
Акт № 3447/02.10.2002год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена
43 300 / четиридесет и три хиляди и триста /
лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими
имоти, частна общинска собственост, находящи се в ПЗ „Север” и к/с
„Славейков”, гр. Бургас.

РЕШЕНИЕ:
1. Допълва приетата по т.11 от проведеното на 19.02.2009 год. с
продължение на 26.02.2009 год. заседание на Общински съвет, гр.Бургас
/протокол №18/, годишна програма на Община Бургас за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2009 год., със следните обекти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 07079.621.227 по КК, с площ
2650 кв.м., идентичен с УПИ ІІІ с площ 2650 кв.м., в квартал 1”а” по плана
на ПЗ”Север”, гр. Бургас, отреден за стопански дейности и КОО.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 07079.602.240 по КК, с площ
580 кв.м., идентичен с УПИ І с площ 573 кв.м., в квартал 19”а” по плана на
к/с “Славейков”, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 07079.602.469 по КК, с площ
710 кв.м., идентичен с УПИ ХV с площ 709 кв.м., в квартал 49 по плана на
к/с “Славейков”, гр. Бургас, отреден за КОО.
Промяната да бъде отразена на интернет страницата на Община
Бургас.
2. 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:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 07079.621.227 по КК, с площ
2650 кв.м., идентичен с УПИ ІІІ с площ 2650 кв.м., в квартал 1”а” по плана
на ПЗ”Север”, гр. Бургас, при граници: изток-07079.621.21/ул.”Мусала”/,
запад-07079.621.13/ ул.”Арда”/, север-07079.621.16 /ул.”Пирин”/, юг07079.621.42 /ул.”Тодор Александров”/, отреден за стопански дейности и
КОО, с начална тръжна цена 1487700 /един милион четиристотин
осемдесет и седем хиляди и седемстотин/ лева, без ДДС, актуван с Акт
№4090/ 30.08.2005 год. за частна общинска собственост.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 07079.602.240 по КК, с площ
580 кв.м., идентичен с УПИ І с площ 573 кв.м., в квартал 19”а” по плана на
к/с “Славейков”, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, при
граници: север-07079.602.232 /улица, бл.45/; изток-07079.602.241 /улица,
бл.44/; юг-07079.602.241 /улица, бл.44/; запад-07079.602.238 /УПИ ІІ-44/ и
07079.602.239 /УПИ ІІІ/, с начална тръжна цена 625390 /шестстотин
двадесет и пет хиляди триста и деветдесет лева/, без ДДС, актуван с Акт
№3835/05.02.2004год. за частна общинска собственост.
2.3. Поземлен имот с идентификатор 07079.602.469 по КК, с площ
710 кв.м., идентичен с УПИ ХV с площ 709 кв.м., в квартал 49 по плана на
к/с “Славейков”, гр. Бургас, отреден за КОО, при граници: североизток07079.602.365 /УПИ ІІ/; югоизток-07079.602.364 /УПИ ХІV/; югозапад07079.602.358 /улица/, северозапад-07079.602.365 /УПИ ІІ/, с начална
тръжна цена 645372 /шестстотин четиридесет и пет хиляди триста
седемдесет и два/ лева, без ДДС, актуван с Акт №5364/15.01.2009год. за
частна общинска собственост.

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

66. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка
в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 35, от дневния ред на
проведеното на 19.03.09 г. с продължение на 25.03.2009 г. заседание
/Протокол № 19/.
ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Отпускане на целева помощ за спортен клуб „Параспорт”
– Бургас.
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставя на спортен клуб „Параспорт” – Бургас сумата от 3 000 лв.
(три хиляди лева) по дейност 714 – „Спортни бази и спорт за всички”§4309.
2. Намалява с 3 000 /три хиляди /лева субсидирането за резерв на
спортните клубове, дейност 714 - §4309.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Дофинансиране на тенис клуб „Бриз”- Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Не приема докладната записка и предложения проект за решение.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Предоставяне на сума за участие в Световно първенство
по борба на състезатели.
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставя на Николай Куртев – 1000 лв. (хиляда лева) за участие
в Световно първенство по борба в Дания от 21.09.-27.09.2009 г.
2. Предоставя на Кирил Терзиев – 1000 лв. (хиляда лева) за участие в
Световно първенство по борба в Дания от 21.09.-27.09.2009 г.

3. Предоставя на Мирослав Гешев - 1000 лв. (хиляда лева) за участие
в Световно първенство по борба в Дания от 21.09.-27.09.2009 г.
4. Предоставя на Димитър Кумчев - 1000 лв. (хиляда лева) за участие
в Световно първенство по борба в Дания от 21.09.-27.09.2009 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Предоставяне на сума за участие в Световно първенство
по Тенис на маса за ветерани.
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставя на Тодор Марков – 500 лв. (петстотин лева) за участие
в Световно отборно първенство за ветерани по тенис на маса в гр. София
от 09.07. - 12.07.2009 г.
2. Предоставя на Живко Алексиев – 500 лв. (петстотин лева) за
участие в Световно отборно първенство за ветерани по тенис на маса в гр.
София от 09.07. - 12.07.2009 г.
3. Предоставя на Светла Михайлова - 500 лв. (петстотин лева) за
участие в Световно отборно първенство за ветерани по тенис на маса в гр.
София от 09.07. - 12.07.2009 г.
4. Предоставя на Николай Панайотов – 500 лв. (петстотин лева) за
участие в Световно отборно първенство за ветерани по тенис на маса в гр.
София от 09.07. - 12.07.2009 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Предоставяне на сума от 1 000 лева на Гергана
Апостолова за участие в Световно първенство по карате киокушин за
жени.
РЕШЕНИЕ:
Предоставя на Гергана Апостолова сумата от 1 000 лв. (хиляда лева)
за участие в Световно първенство по карате киокушин в Япония от 21.09. –
23.09.2009 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Подпомагане на Стоян Станков за участие в
Международен турнир по тенис.

РЕШЕНИЕ:
1. Предоставя на Стоян Станков сумата от 1 000 лв.(хиляда лева) по
дейност 714 – „Спортни бази и спорт за всички” - §4309
2. Намалява с 1 000 лв. (хиляда лева) субсидирането за резерв на
спортни клубове, дейност 714 - §4309.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет на
Община Бургас относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Ирина Петрова Вълкова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Ирина Петрова Вълкова, живуща в гр. Бургас, к-с
„Славейков” бл.20, вх.6, ет.7, еднократно сума от 2 000 лв. /две хиляди
лева/ за подпомагане лечението на синът й Ивайло Тонев Тенев.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет на
Община Бургас относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице Тодорка Асенова Томова.

РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Тодорка Асенова Томова, живуща в гр. Бургас,
к/с „Зорница”, бл. 40, ет. 5, ап. 3 еднократна сума в размер на 500 лв.
/петстотин/ лева за поддържаща терапия.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет на
Община Бургас относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице Светла Ангелова Пенкова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Светла Ангелова Пенкова, живуща в гр. Бургас,
к-с „Славейков”, бл.120, ет. 4, ап. 20, еднократно сума от 3 000 лв. /три
хиляди лева/ за подпомагане лечението на дъщеря й Радина Валентинова
Пенкова.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет
на Община Бургас относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице Стойка Георгиева Хаджиева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Стойка Георгиева Хаджиева, живуща в гр.
Бургас, к/с „Меден рудник”, бл. 413, вх. 8, ет. 3 еднократна сума в размер
на 500 лв. /петстотин/ лева за поддържаща терапия.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет на
Община Бургас относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице Пенка Тодорова Иванова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Пенка Тодорова Иванова, живуща в гр. Бургас,
к/с „Меден рудник”, бл. 411, вх.9, ет.8, еднократна сума в размер на 500 лв.
/петстотин/ лева за поддържаща терапия.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Заместник - кмет на
Община Бургас относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице Семра Мехмед Мемиш.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Семра Мехмед Мемиш с постоянен адрес: гр.
Бургас, кв. „Победа”, ул. „Тертер” № 28, еднократно сума от 1 500 лв.
/хиляда и петстотин/ лева за подпомагане лечението на сина й Ахмед
Неджет Мемиш.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

79. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Актуализация на капиталовата програма на
Община Бургас за 2009 година.
РЕШЕНИЕ:
Актуализира капиталовата програма на Община Бургас за 2009 г., като
отпада обект № 1211, параграф 52-00, функция 02 от собствени бюджетни
средства 50 000 лв. за закупуване на пожарен автомобил за Районна служба
„Пожарна безопасност и спасяване”, и се включва нов обект: закупуване за
Районна служба „Пожарна безопасност и спасяване” на противопожарно

оборудване, включващо защитни костюми, защитни каски и защитни
качулки на обща стойност 50 000 лева.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Разкриване на извънбюджетна валутна сметка на ПМГ „Акад. Н.
Обрешков”, съгласно одобрено проектно предложение с рег. № 2009-1 PL
1- СОМ06-05271 4 по програма „Учене през целия живот” към Национална
програма „Сократ”.
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие за откриване на валутна извънбюджетна сметка в евро
на ПМГ „Акад. Н. Обрешков” град Бургас за финансиране на проект с
регистрационен № 2009-1 PL 1- СОМ06-05271 4 по програма „Учене през
целия живот” към Национална програма „Сократ” раздел
партньорство по секторна програма „Коменски” и одобрява бюджет на
проекта за разходване на средствата в размер на 20 000 EUR.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник относно:
Необходимост от санитарни възли и чешми за питейна вода на територията
на Морската градина.
РЕШЕНИЕ:
Да бъдат проектирани, съобразено и за инвалиди,
3 броя
съвременни санитарни възли на територията на Морската градина на
посочените и съгласувани от Главен архитект места, като средствата
бъдат изчислени на база проект и заложени за бюджет 2010 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82. Докладна записка от Здравко Сталев – председател на Постоянната
комисия по екология относно: Искане до Министерски съвет за спешно
осигуряване на финансиране на неотложни инфраструктурни проекти.
РЕШЕНИЕ:
І. Отправя Искане до Министерски съвет на Република България за
спешно осигуряване на финансиране на следните инфраструктурни
проекти:
 проектиране и изграждане на т.н. „детелина” на две нива на Тобразното кръстовище над „Капчето” към зона „А” на ж.р. „Меден
рудник”;

 ново проектиране и започване на строежа на пътен възел на много
нива на пътя Созопол – ж.р. „Меден рудник” вместо проектирания
през 80 – те години на миналия век морално остарял проект
представляващ кръгово движение с надлез;
 проектиране и изграждане на северни и южни обходни пътища отклоняващи товарния поток извън гр. Бургас.
 проектиране и изграждане на надлез над Товарна гара;
 реконструкция и модернизация на МБАЛ – Бургас;
 изграждане на две нива на площад „Трапезица”;
 искане за финансиране на надземна железница „Меден рудник –
Бургас” ;
 изграждането на канализационни системи и пречиствателни
станции във всички съставни селища на територията на Община
Бургас.
ІІ. Да бъде прехвърлена от публична държавна в публична общинска
собствеността върху следните недвижими обекти:
 всички военни поделения на територията на Община Бургас;
 остров ”Св.Анастасия”;
 спортното училище;
 летището в с. Равнец;
 държавната част от Приморски парк – Бургас.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Учредяване право на строеж на „Билла
недвижимости” – ЕООД – гр. София в поземлен имот с идентификатор
07079.651.236 (УПИ І, кв.14, ж.р. „Меден рудник”, зона „А”), гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
Да се учреди в полза на „Билла недвижимости” – ЕООД – гр. София
със седалище и адрес на управление на гр. София, община Столична, район
„Триадица”, бул. „България” № 55, вписано в търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК 130007973, представлявано от Венцислав
Златков Чолаков – управител и Емил Лазаров Стефанов – управител, право
на строеж за изграждане на сграда – трафопост в имот, актуван с Акт №
5261/16.10.2008 г. за частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор 07079.651.236 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-9/30.01.2009 г. на
Изпълнителен Директор на АГКК, при съседи: 07079.651.161,
07079.651.156, 07079.651.151, 07079.651.237, 07079.651.239, 07079.651.57,
идентичен с УПИ – І, в кв. 14, по плана на зона „А” в ж.к. „Меден рудник”,
гр. Бургас, целият с площ от 8920 кв.м., при граници: север улица с о.т.
82,83 и 84, североизток – УПИ ІІ, югоизток – улица с о.т.103 и 104,

югозапад – улица с о.т. 104 и 82, съгласно приложена скица №
3319/09.10.2008 г.,със застроена площ 7.44 кв.м., по одобрен
инвестиционен проект с пазарна цена на правото на строеж в размер на
3 580 /три хиляди петстотин и осемдесет/ лева, без ДДС.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник – кмет
„Бюджет, финанси и ИСД” при Община Бургас относно: Провеждане
на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за
извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети
за 2009 г. на общинските търговски дружества.
РЕШЕНИЕ:
1. Задължава управителите на общинските еднолични дружества с
ограничена отговорност, които подлежат на независим финансов одит, да
предприемат действия за провеждане на процедури за избор на
регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на
годишните финансови отчети за 2009 г., съобразно разпоредбите на
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
2. Определя комисия в състав от 7 членове :
- четирима общински съветници , от които един правоспособен юрист,
а именно: Диана Йорданова, Снежина Маджарова, Георги Манев, Валери
Симеонов.
- един представител на общинска администрация;
- двама представители на търговското дружество.
3. Въз основа на резултатите от проведените процедури, да бъдат
направени съответните предложения на Общински съвет – Бургас за избор
на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на
годишните финансови отчети за 2009 година.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на изменение на ТУП /ОУП/ за имоти пл. №31,297 и
301 разположени югозападно от територията на кв. „Крайморие” и ПУП на
имоти пл. 31,297 и 301 в масив 1, местност „Пода” в землището на кв.
„Крайморие” и изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 28 по плана на кв.
„Крайморие”
РЕШЕНИЕ:
1. Приема изменение на ТУП /ОУП/ по отношение на имоти 297, 301 и
31, масив 1, местност „Пода”, землище Крайморие и предлага на
НЕСУТРП при МРРБ да приеме устройствения план.

2. Приема проекта за ПУП – ПРЗ за имоти 297, 301 и 31 масив 1,
местност „Пода”, землище Крайморие и изменение на ПУП – ПРЗ за
кв.28 по плана на кв. Крайморие.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Отдаване под наем на имоти, собственост на
„АПТЕКИ”ЕООД
РЕШЕНИЕ:
Не приема докладната записка и проекта за решение.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Избор на нов член в Комисията за избор на управители на лечебните
заведения – общински дружества.
РЕШЕНИЕ:
Избира д – р Антонио Душепеев на мястото на д – р Галина Милева в
Комисията за избор на управители на лечебните заведения – общински
дружества. / Протокол № 22/11.07.2009 г., т.13, т.14, т.15 /
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
/ СН. МАДЖАРОВА /

