
 
 

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

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

от Протокол № 24 
 

от заседанието на 17. 09 .2009 година 
 

    ВЪПРОСИ НА ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – 
Председател на Общински съвет  относно: Избор на Заместник –
председател на Общински съвет – Бургас и избор на членове на 
Комисии.  

 
2. 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.  

 
3. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – 

Председател на Общински съвет относно: Избор на член на 
Надзорен съвет на общинската агенция за приватизация – Бургас.  

 
4. Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите 

постоянни комисии за периода 01. 03. 2009 г. – 31. 08. 2009 г. 
 

5. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Отчет за изпълнение на бюджета на 
приходите и разходите на Община Бургас към 30.06.2009 година.  

 
6. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет 

„Бюджет, финанси и  ИСД” относно: Информация за състоянието 
на търговските дружества със сто процента общинско участие и 
общинските предприятия за първото шестмесечие на 2009 година.  

 
7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Наредба за временно използване на части 



от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за 
строителни площадки на територията на Община Бургас. 

 
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на 
територията на Община Бургас. 

 
9. Докладна записка от общинските съветници от ПП СЕК 
относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Бургас. 

 
10.  Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – Председател на 

Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности 
към общински съвет – Бургас  относно: Приемане на правилник за 
организацията на работата и дейността на постоянната комисия по 
здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Бургас 
/ПКЗСД/,  за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на 
лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на 
територията на Община Бургас. 

 
11.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Промяна предназначението на част от 
УПИ ІІ-общ., в кв. 63, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община 
Бургас. 

 
12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Завишаване бюджетите на детските 
градини с обща сума в размер на 20 000 лева от Общинска програма 
„Нормален летен режим на работа в детските градини” /Собствен 
бюджет – „Други дейности по образованието”/. 

 
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Разкриване на извънбюджетни сметки в 
лева в Общинска банка, клон Бургас на ГПНЕ „Гьоте”, гр. Бургас и 
СОУ „Иван Вазов”, гр. Бургас по проект на Министерството по 
образованието, младежта и науката BG051РО0001/3.1-01 „ИКТ в 
образованието” – предоставяне на безплатен Интернет за учители по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
Приоритетна ос 3.  

 



14. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник – кмет на 
Община Бургас относно: Разкриване на извънбюджетна сметка на 
ОУ „Елин Пелин” и ОУ „Христо Ботев” – кв. Сарафово, съгласно 
одобрено предложение по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”  2007 – 2013 /”Без звънец”/. 

 
15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Прехвърляне на средства от Разчета за 
капиталови разходи 2009 г. на Община Бургас в бюджета на НБУ 
„Михаил Лъкатник” – град Бургас.  

 
16.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Прехвърляне на средства от едно 
юридическо лице с нестопанска цел на друго, в рамките на § 4309 – 
други субсидии и плащания в съответствие с Решение на Общински 
съвет – Бургас, прието по т. 7 от дневния ред на проведено на 
19.02.2009 г. и на 26.02.2009 г. заседание /Протокол № 18/  

 
17.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Разкриване на Дневен център за лица с 
умствена изостаналост и финансирането му като държавно 
делегирана дейност. 

 
18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Закупуване на терен за изграждане на 
Канално – помпена станция 1, във връзка с „Интегриран проект за 
управление на питейните и отпадни води – кв. Горно Езерово, гр. 
Бургас, област Бургас”. 

 
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална 
пенсия на деца – сираци /Димитър Генчев Бакалов/ 

 
20.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална 
пенсия на деца – сираци /Юсуф Ахмед Сюлейман/ 

 
21.   Докладна записка от Група общински съветници на ПП 

„ГЕРБ” относно: Именуване на Спортно тренировъчна зала на 
името на Никола Станчев. 

 
22. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам. кмет на Община 

Бургас относно: Именуване на улици в Зона „Д” на ж-к „Меден 



рудник”, кв. Сарафово, промишлена зона „Север” гр. Бургас (до 
завод „Спартак”), кв. Ветрен и Вилна зона „Минерални бани”. 

 
23.  Докладна записка от Иво Лазаров – общински съветник от ПП 

„АТАКА” и член на Постоянната комисия по транспорт и 
съобщения относно: Облекчаване на пътния трафик по ул. „Сан 
Стефано”. 

 
24. Докладна записка от д-р Деян Стойков – общински съветник и 

председател на ПК МСОПНО относно: Монтиране на 2 
устройства от типа „BIRDCHASER” с цел трайно решение на 
проблема с постоянното замърсяване с птичи фекалии участък от ул. 
„Александровска” (пред стоматологията) 

 
25.   Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Одобряване на изменение на Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 124 и 131  
по плана на ЦГЧ – гр. Бургас.  

 
26.  Докладна записка от Димчо Грудев Грудев – общински 

съветник относно: Изграждане преградни елементи на ул. 
„Транспортна” пред магазин Карфур. 

 
27.  Докладна записка от Димчо Грудев Грудев – общински 

съветник относно: Изграждане на нов детски кът в Морската 
градина на град Бургас.  

 
28.   Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на обособено нежилищно 
помещение, в имот публична общинска собственост за временно и 
безвъзмездно ползване от Пето Районно полицейско управление – 
Бургас.  

 
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на част от имот – актуван с 
акт № 4487 от 20.05.2008 г. за публична държавна собственост, 
находящ се в к-с „Зорница” бл. 46,гр. Бургас, на Община Бургас за 
безвъзмездно управление, за нуждите на Спортно училище 
„Ю.Гагарин” – гр. Бургас.  

 
30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Отдаване под наем на част от имот – 
частна общинска собственост, намиращ се в поземлен имот с 



идентификатор 07079.501.122, представляващ спортна площадка, 
чрез провеждане на публично оповестен конкурс.  

 
31.  Докладна записка от Георги Георгиев – Общински съветник и 

Зам. председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за 
приватизация относно: Допълване на Списъка с обекти за 
приватизация съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и Годишната 
План – програма за работата на Надзорния съвет на Общинска 
агенция за приватизация – гр. Бургас.   

 
32.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване дела на Община Бургас в недвижим имот – частна 
общинска собственост, намиращ се в кв. Ветрен, гр. Бургас (Илия 
Недков). 

 
33.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване дела на Община Бургас в недвижим имот – частна 
общинска собственост, намиращ се в кв. Ветрен, гр. Бургас 
(Владимир Петров). 

 
34.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между 
Община Бургас и физически лица в поземлен имот с  идентификатор 
07079.610.321 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ ІІІ – 2231 в 
кв.14 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, чрез изкупуване дела на общината 
в размер на 90/258 кв.м. ид.ч., по реда на чл. 36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинската собственост.  

 
35.  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 07079.820.726 (УПИ ІІІ – 735, кв.44 по плана 
на кв.Сарафово), гр. Бургас, на лица придобили право на строеж, 
върху държавна земя до 13 юли 1991 година. 

 
36. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 07079.609.233 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ 
ІІ-2079 в кв.63, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, частна общинска 



собственост на физически лица, на които е учредено право на строеж 
до 13.07.1991 г. върху държавна земя. 

 
37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на идеални части от недвижим 
имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор по КК 07079.620.309 /УПИ V – 86, кв.7 по плана на к-
с „Братя Миладинови”, кв. „Работнически жилища”/, гр. Бургас, на 
физически лица, притежаващи жилища с право на строеж в жилищен 
блок  № 3.  

 
38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на идеални части от недвижим 
имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор по КК 07079.620.308 /УПИ VІ – 34, кв.7 по плана на 
к-с „Братя Миладинови”, кв. „Работнически жилища”/, гр. Бургас, на 
физически лица, притежаващи жилища с право на строеж в жилищен 
блок  № 4.  

 
39.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на поземлен имот – частна 
общинска собственост, с идентификатор 07079.659.442 по КК, 
идентичен с УПИ ІV, кв.5 по плана на ПЗ „Победа”, гр. Бургас. 

 
40.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, с идентификатор 07079.659.499 по КК, 
идентичен с УПИ ХІ, кв.5 по плана на ПЗ „Победа”, гр. Бургас. 

 
41.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, с идентификатор 07079.661.632 по КК, 
идентичен с УПИ І, кв.25 по плана на кв. Победа, гр. Бургас. 

 
42.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, с идентификатор 07079.621.231 по КК, 
идентичен с УПИ VІІІ кв.1А по плана на ПЗ „Север”, гр. Бургас. 

 
43.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна 
общинска собственост, представляващ ид.част от УПИ ІХ – 24, кв.16 
по плана на кв. Ветрен – Бургас. 



 
44.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на 
недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в 
с.Рудник и с.Черно море, Община Бургас.  

 
45. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на поземлен имот – частна 
общинска собственост, с идентификатор 07079.661.280 по КК, 
идентичен с УПИ ХІ – 594, кв.26 по плана на кв. Победа, гр. Бургас, 
с отстъпено право на строеж, по реда на §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 
(ДВ бр.54/2008 год.) 

 
46.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Допълнение към Решение по т.23 
(Протокол №23/23.07.09 г.)  на Общински съвет – Бургас. 

 
47.  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/. 

 
48.  Докладна записка от Д-р Лорис Мануелян – Заместник –кмет 

„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост 
и спорт” на Община Бургас относно: Поправка на допусната 
фактическа грешка в решение по т. 72 от протокол № 23/23 юли 2009 
г. 

 
49. Докладна записка от Ваклин Атанасов Стойновски  - общински 

съветник в Общински съвет – Бургас относно: Проверка и 
предприемане на действия свързани с поставени устройства за 
визуално наблюдение /камери/ на имоти и съоръжения – общинска 
собственост.  

 
50. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Намаляване на предвидените в 
собствения бюджет средства – „Други дейности по образованието” § 
10-98 – „Програма за интеграция за етническите групи” с 20 000 
(двадесет хиляди) лева и завишаване бюджета на ЦДГ №1 
„Звездица” – Бургас в § 10-15 със сумата в размер на 20 000 
(двадесет хиляди) лева за оборудване на помещения в 
съществуващата сграда. 



 
51. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Провеждане на конкурс за отдаване под 
наем на обособени части от имоти – публична общинска 
собственост, за организиране на ученическото столово хранене. 

 
52. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Прекратяване на процедурата по конкурса 
за избор на управител на „Медицински център  - І” ЕООД гр. Бургас 
и определяне на условия и ред за провеждане на нов конкурс.  

 
53. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Прекратяване на процедурата по конкурса 
за избор на управител на „Медицински център  - ІІІ” ЕООД гр. 
Бургас и определяне на условия и ред за провеждане на нов конкурс.  

 
54. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Избиране на управител на „Дентален 
център І – Бургас” ЕООД. 

 
55. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Допълнение на Решение на Общински 
съвет – Бургас /Протокол № 23 от 23.07.09 г., т .11/ 

 
56. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Даване на съгласие за провеждане на 
акредитационна процедура на „Медицински център І – Бургас” 
ЕООД. 

 
57. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Даване на съгласие за провеждане на 
акредитационна процедура на „Медицински център ІІ – Бургас” 
ЕООД. 

 
58. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Даване на съгласие за провеждане на 
акредитационна процедура на „Медицински център ІІІ – Бургас” 
ЕООД. 

 
59. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Даване на съгласие за провеждане на 
акредитационна процедура на „Дентален център І –Бургас” ЕООД. 

 



60. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Избор на проверители – регистрирани 
одитори за извършване на независим финансов одит на годишните 
финансови отчети за 2009 година на общинските търговски 
дружества. 

 
         ……………………………………………………………………………… 

 
1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – 

Председател на Общински съвет  относно: Избор на Заместник –
председател на  

Общински съвет – Бургас и избор на членове на Комисии. 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

         І. Прекратяват се пълномощията на Златина Манолова Касърова - 
Дукова като Заместник – председател на Общински съвет – Бургас. 
 Избира общински съветник КОСТАНТИН ЛУКОВ за Заместник 
- председател на Общински съвет - Бургас. 

II. Избира общински съветник КОСТАНТИН ЛУКОВ за член на 
Постоянна комисия по правни въпроси и обществен ред . 

Избира общински съветник ПЕТЪР ПАЧЕВ за член на Постоянна 
комисия по правни въпроси и обществен ред. 

III. Избира общински съветник КОСТАНТИН ЛУКОВ за член на 
Комисия за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси. 

IV. Избира общински съветник ДИЯН СЛАВОВ за член  на 
Комисия за изграждане на малки благоустройствени проекти по метода на 
ПЧП . 

V. Избира общински съветник СНЕЖИНА МАДЖАРОВА за член  
на Комисия по рекламата. 

VI. Избира общински съветник ЕВГЕНИЯ ПОПЕСКУ за член на 
Работна група за изготвяне и приемане на механизъм на ПЧП в Община 
Бургас. 

VII.  Избира СНЕЖИНА МАДЖАРОВА за представител в Общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 

VIIІ.  Освобождава Костантин Луков като член на Постоянната 
комисия по общинска собственост и стопанска политика. 

 Избира общински съветник АНТОН БЕРДАНКОВ за член на 
Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика. 
       ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. 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. 
    

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1. Избира общински съветник ГЕОРГИ КИРОВ за член на 
Постоянна комисия по транспорт и съобщения.  

2. Избира общински съветник ГЕОРГИ КИРОВ за председател на 
Постоянна комисия по транспорт и съобщения. 

 
      -------------------------------------------------------------------------------------------                       
 
3. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател 

на Общински съвет относно: Избор на член на Надзорен съвет на 
общинската агенция за приватизация – Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Избира общински съветник Деян Стойков Стойков за член на 

Надзорен съвет на общинската агенция за приватизация – Бургас.  
2. Задължава Постоянната комисия по правни въпроси и обществен 

ред да предложи решения за промени в Правилника за дейността на 
Общинска агенция по приватизация - Бургас. 
     -------------------------------------------------------------------------------------------                        
  
4.  Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите 
постоянни комисии за периода 01. 03. 2009 г. – 31. 08. 2009 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 
  

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите 
комисии за периода 01.03.2009 г. – 31.08.2009 г.  
 
     -------------------------------------------------------------------------------------------                        
                      
5. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община 

Бургас относно: Отчет за изпълнение на бюджета на приходите и 
разходите на Община Бургас към 30.06.2009 година. 

 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА: 

1. Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община 
Бургас към 30.06.2009 г. в т.ч. по: 

1.1. приходите и разходите по бюджетни сметки, функции, 
дейности и параграфи на Община Бургас съгласно 
Приложение – отчет форма БО-3. 

1.2. приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове 
на Община Бургас, по функции съгласно Приложения  - отчет 
форма ИБСФ. 

2. Приема отчет за състоянието на общинския дълг към 30.06.2009 
г. съгласно чл.9 от ЗОД. 

3. Приема извършените разходи до размера на фактическите 
съгласно чл.8, ал.3 и 4 от ЗМДТ, в т.ч. ЦДГ, детски ясли, млечна 
кухня, ДСП, сп. „Море” и др. за сметка и на останалите 
приходоизточници. 

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

 
6 Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, 
финанси и  ИСД” относно: Информация за състоянието на търговските 
дружества със сто процента общинско участие и общинските предприятия 

за първото шестмесечие на 2009 година. 
 

Р Е Ш Е Н И Е:     
 

1.Приема за сведение, информацията за финансовото състояние на 
общинските търговски дружества и общински предприятия за първото 
шестмесечие на 2009 година. 

2. Общински съвет – Бургас възлага  на общинска администрация да 
започне процедура по вливане на  „Аптеки” ЕООД” в „Бургаски пазари” 
ЕООД. 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община 
Бургас относно: Наредба за временно използване на части от тротоари, 
свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на 

територията на Община Бургас. 
 

     
 



Р Е Ш Е Н И Е:     
 

Приема НАРЕДБА ЗА ВРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ 
ТРОТОАРИ, СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА 
ЗА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
БУРГАС. 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община 
Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община 

Бургас.   
 

  Р Е Ш Е Н И Е:     
                     

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  
опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета с 
Решение по т.5, протокол №22/31.03.2005 година, както следва: 
            
           §1 В Глава трета – Транспорт и организация на движението се 
създава Раздел І – Общи разпоредби, който включва разпоредбите на 
чл.7, чл.8,  

          §2 В чл.8, ал.1 се създават  т.12; т.13; т.14, т.15 със следния текст: 

                т.12. Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз 
на пътници по редовните линии на градския транспорт за качване и 
слизане на пътници извън зоната на сигнализираните за тази цел спирки. 
               т.13.Спирането и престоят на таксиметрови автомобили по 
спирките за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския 
транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти, при 
което се създават затруднения за останалите участници в движението. 
                 т.14.Започването/завършването на курсовете от автобусите за 
обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищния и 
международен транспорт извън автогарите определени със заповед на 
Кмета на Община Бургас  
                т.15. Движение на автобусите от междуселищните и 
международните автобусни линии на територията на град Бургас до/от 
автогарите извън посочения от Община Бургас  маршрут. 
  
           §3 В глава трета – Транспорт и организация на движението се 
създава се нов Раздел ІІ – Режим на кратковременно платено 
паркиране на пътни превозни средства /ППС/   



           §4 В Раздел ІІ – Режим на кратковременно платено паркиране 
на пътни превозни средства /ППС/  - се създава нов чл. 9, със следния 
текст : 
             Чл.9 (1) Общинският съвет определя „синя зона” за 
кратковременно паркиране на ППС, с допустима максимална маса до 2.5 т. 
и на автобуси до 12 пътнически места в определени часове на 
денонощието, на улици и площади публична общинска собственост, в 
ЦГЧ, с граници ул.”Христо Ботев”, ул.”Сан Стефано”, от ул.”Христо 
Ботев” до бул.”Демокрация”; бул.”Демокрация”, от „Сан Стефано „ и 
ул.”Цар Симеон І”; ул.”Цар Симеон І”, от „Демокрация” до бул.”Княз 
Александър Банемберг”; до бул.”Княз Александър Батенберг”; ул.”Иван 
Вазов”; пл.”Царица Йоана”; паркинга на източния вход на ЖП „Гара”; 
паркинга на южния вход на ЖП „Гара”; бул.”Иван Вазов”, от ул.”Цар 
Петър”, до ул.”Гладстон”; ул.”Гладстон”, от бул.”Иван Вазов”, до 
ул.”Фердинандова”; ул.”Фердинандова”, от ул.”Гладстон” до ул.”Христо 
Ботев”   

           (2) Минималното и максималното времетраене за еднократно 
паркиране в Зона за краткотрайно паркиране (ЗКП) в работни дни е не по-
малко от 30 минути и не повече от 3 часа, в часовия диапазон от 8:00 часа 
до 18:00 часа. 
             §5  В Раздел ІІ – Режим на кратковременно платено паркиране 
на пътни превозни средства /ППС/  - се създава нов чл. 10, със следния 
текст: 
        Чл. 10 (1) Въвеждането в експлоатация на участъци от зоната за 
кратковременно паркиране и въвеждането на временни и постоянни 
ограничения при паркиране в синя зона, се извършва със заповед на Кмета, 
съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, 
приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на 
участъци от ЗКП. 
                       (2) Със заповед, кметът може да ограничи временно – за срок 
до 14 дни, частично или цялостно ползването на участъци от „синя зона”, в 
случай на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен 
или обществен характер.                
           §6 В Раздел ІІ – Режим на кратковременно платено паркиране 
на пътни превозни средства /ППС/  - се създава нов чл. 11, със следния 
текст: 
         Чл.11 Зоните за кратковременно паркиране се обозначават 
допълнително с информационна табела, в която са описани условията на 
паркиране –минимално и максимално времетраене за еднократно 
паркиране на ППС в синята зона; размера на таксата за паркиране и начина 
на заплащането й; принудителните мерки, които се прилагат. 



          §7 В Раздел ІІ – Режим на кратковременно платено паркиране на 
пътни превозни средства /ППС/  - се създава нов чл. 12, със следния 
текст: 
            Чл.12 (1) Таксата за кратковременно паркиране се определя от 
Общинския съвет. Заплащането на таксата за сините зони се извършва по 
следните начини: 

             т.1 с предварително закупен от водача талон. При паркиране 
в ЗКП, върху талона трайно се отбелязва началния момент на паркирането 
чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и 
минутите, а самия талон  в автомобила се поставя на видимо място, даващо 
възможност за осъществяване на контрол. 

т.2 с изпращане на SMS на определения за целта номер, 
посочен, в информационната табела по чл.11  

          (2) Освобождават се от заплащане на такса по ал.1 при 
изпълнение на служебните им задължения, водачите на обозначените 
автомобили  на спешна медицинска помощ; ДА «Национална сигурност»; 
Главните и областните дирекции на МВР; на служба «Военна полиция» 
към МО; на служба «Пожарна и аварийна безопасност»; на Община 
Бургас. 
           §8 Създава се нов Раздел ІІІ – „Режим на платено паркиране на 
ППС – служебен абонамент” 
           §9  В Раздел ІІІ – „Режим на платено паркиране на ППС – 
служебен абонамент” се създава нов чл.13, със следния текст: 

Чл.13  (1)  На улици, площади и паркинги – общинска собственост, в 
рамките  на специално обозначени за това места, може да се въвежда 
режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, за което се заплаща 
такса, в размер определен от Общинския съвет. 

§10 В  Раздел ІІІ – „Режим на платено паркиране на ППС – 
служебен абонамент” се създава нов чл.14, със следния текст: 

 Чл.14 В границите на синята зона се допуска платено паркиране 
„Служебен абонамент, в работни дни и часове от 8:00 до 19:00 часа. 
 Местата за „Служебен абонамент” се определят от Общинския съвет с 
одобряване на схемата по чл.10, ал.1. 

  §11 В  Раздел ІІІ – „Режим на платено паркиране на ППС – 
служебен абонамент” се създава нов чл.15, със следния текст: 

Чл.15 (1)  За ползване на режим на платено паркиране “Служебен 
абонамент” по чл.14 се подават заявления до директора на ОП”Спортни 
имоти, паркинги и гаражи”, надлежни документи за вписване като 
юридически лица в съответния съдебен или друг вид регистър; 
удостоверение за липса на задължения към Община Бургас и нотариален 
акт за собственост или договор за наем.  

   (2)  След разглеждане на заявленията по ал.1 и при наличие на 
свободни места в схемата, по чл. 10 ал.1 лицата, подали заявления,  



сключват договори за временно и възмездно ползване на съответните 
паркинг места с режим на платено паркиране “Служебен абонамент”, с 
кмета на общината или упълномощени със заповед на кмета  лица.  

    §12 В  Раздел ІІІ – „Режим на платено паркиране на ППС – 
служебен абонамент” се създава нов чл.16, със следния текст: 

Чл.16 Обозначаването на служебните паркоместа се извършва със 
съответния пътен знак и по желание  с подвижна преносима табела.   

  §13 В  Раздел ІІІ – „Режим на платено паркиране на ППС – 
служебен абонамент” се създава нов чл.17, със следния текст: 
  Чл.17   Забранено е паркирането на автомобили на места, означени 
за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на 
местата. 

   §14 В  Раздел ІІІ – „Режим на платено паркиране на ППС – 
служебен абонамент” се създава нов чл.18, със следния текст: 

Чл.18  Временно ограничаване на паркирането на местата в режим 
„Служебен абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в 
Община Бургас мероприятия в работни дни, се допуска  със Заповед на 
Кмета на Общината.  

     §15 В  Раздел ІІІ – „Режим на платено паркиране на ППС – 
служебен абонамент” се създава нов чл.19, със следния текст: 
  Чл.19 Служебни паркоместа на публичните учреждения се отреждат, 
след охранително обследване от компетентните органи , направено с 
участие на общинските съветници от Постоянната комисия по транспорт и 
съобщения,  и с решение на Общински съвет. 

§16 Създава се нов Раздел ІV – „Режим на платено 
преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес” 

§17 В  Раздел ІV – „Режим на платено преференциално 
паркиране на ППС по постоянен адрес” се създава нов чл.20, със 
следния текст: 

Чл.20. На улици и площади – общинска собственост, с въведен 
режим за кратковременно платено паркиране “Синя зона”, кметът със 
заповед може да въвежда режим на платено преференциално паркиране на 
ППС по постоянен адрес на собствениците им. 

§18 В  Раздел ІV – „Режим на платено преференциално 
паркиране на ППС по постоянен адрес” се създава нов чл.21, със 
следния текст: 

Чл. 21 (1) Собственици на ППС, респ. лица, ползващи ППС на друго 
правно основание, живущи по постоянен адрес на улици или площади с 
въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона", имат 
право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес, в квартала 
по прилежащите улици, а за живеещите на пешеходни зони - по 
пресечните улици. 



(2) Паркирането по ал. 1 става само с винетен стикер, който 
предоставя правото за ползване на режима на платено преференциално 
паркиране по постоянен адрес. Винетните стикери задължително съдържат 
герба на Община Бургас; холограмен знак; пореден номер; надпис „синя 
зона винетен стикер”;  условия за паркиране. 
               (3)  Винетния стикер се залепва на видно място на долния ляв 
ъгъл на предното стъкло на автомобила, по начин, даващ възможност за 
осъществяването на контрол. 
              (4) Правото по ал. 1 се ползва за 1 /един/ автомобил на жилище. 
              (5) Винетен стикер не се издава на лица притежаващи място за 
паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е 
постоянния им адрес или са променяли предназначението на такива 
помещения. 

§19 В  Раздел ІV – „Режим на платено преференциално 
паркиране на ППС по постоянен адрес” се създава нов чл.22, със 
следния текст: 

Чл. 22 (1)  Заявления за издаване на винетен стикер се подават по 
образец до директора на ОП„Спортни имоти, паркинги и гаражи”. При 
подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и 
регистрационен талон на автомобила за удостоверяване на постоянния 
адрес и собствеността на автомобила. Към заявлението се прилагат 
следните документи:   

1. документ, удостоверяващ платена гражданска отговорност на 
автомобила. 

2. Удостоверение за липса на задължения на заявителя към Община 
Бургас 
      (2)  Винетните стикери се издават в срок до 15 работни дни, след 
подаване на необходимите документи и извършена проверка на заявените 
обстоятелства от Общинско предприятие “Спортни имоти, паркинги и 
гаражи”. 
                (3)   Лицата, желаещи да се възползват от този режим, заплащат 
еднократно цена на услугата за една година в размер, определен от 
Общинския съвет. 

   (4)  Винетният стикер се предоставя на лицето, подало заявлението, 
само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за 
платена цена на услугата в определения размер. Към винетния стикер се 
прилага указание за ползване. 
            (5)  Притежаването на винетен стикер по ал. 3 не отменя 
съответната санкция при паркиране на ППС в нарушение на ЗДП и 
Настоящата Наредба. 

§20 В Глава трета се създава Раздел V – „Режим на безплатно 
паркиране и престой на ППС управлявани или превозващи лица с  
увреждания”  



§21 В Раздел V – „Режим на безплатно паркиране и престой на 
ППС управлявани или превозващи лица с  увреждания”, се създава 
нов чл.23, със следния текст: 

Чл.23 (1) На територията на Община Бургас, в рамките на 
въведените в експлоатация зони с режим на кратковременно платено 
паркиране „Синя зона”, се осигуряват места за безплатно преференциално 
паркиране на водачи на ППС с трайно намалена работоспособност, 
загубена работоспособност и/или превозващи лица с увреждания.   Броят, 
разположението и обозначаването на местата за преференциално 
паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, е отбелязан в схемата 
по чл. 10, ал.1. 

(2) Местата за паркиране по ал.1 се обозначават с пътен знак Д21 
„Инвалид” и с плътна пътна маркировка с изобразен международния 
символ „Инвалид”. 
          (3) На  преференциално паркиране паркиране по ал.1 подлежат: 

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без 
използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни 
протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да 
заемат изправено положение на тялото без използването на технически 
помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на 
стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на 
трайно намалена работоспособност на тези лица /респ. ограничена 
възможност за социална адаптация при децата/, следва да е над 50 % 
/петдесет процента/; 
Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на трайно 
намалена работоспособност /респ. ограничена възможност за социална 
адаптация при децата/ от над 90 % /деветдесет процента/, поради сърдечни 
и белодробни заболявания.; 
2.  Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент на 
трайно намалена работоспособност /респ. ограничена възможност за 
социална адаптация при децата/ от над 90 %, поради зрителни заболявания 
/увреждания/; 

§22 В Раздел V – „Режим на безплатно паркиране и престой на 
ППС управлявани или превозващи лица с  увреждания”, се създава 
нов чл.24, със следния текст: 

Чл.24 (1) На лицата, имащи правата по чл.23, ал.3 се издават карти за 
преференциално паркиране. 

(2) Картите за преференциално паркиране по ал.1 се издават от  
ОП”Спортни имоти паркинги и гаражи”, за срок до 3 години, но не повече 



от срока на експертизата на ТЕЛК, НЕЛК, ЦТЕЛК и съдържат следната 
задължителна информация:  

1.  Изображение на  международния знак „Инвалид” на плътен син 
фон; 

2. Трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, 
притежател на картата,  

3.   Дата на издаване на картата; 
4.   Срок на валидност на картата; 
5.   Номер на картата в регистъра на редовно издадените карти за 

преференциално паркиране в „Синя зона”; 
6.  Знак за защита 

          (3) Картите се издават в срок от 15 дни, считано от датата на 
подаване на искането, придружено с доказателства, удостоверяващи 
наличието на съответното заболяване, регистрационен талон на 
автомобила и други документи по преценка на заявителя 

         (4)   При и по време на паркирането в „Синя зона”, притежателят на 
картата е длъжен да я постави на видно място в долния десен ъгъл на 
предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна, в залепения 
на предното стъкло на ППС прозрачен пластмасов джоб, по начин 
незатрудняващ осъществяването на контрол; 

§23 В Раздел V – „Режим на безплатно паркиране и престой на 
ППС управлявани или превозващи лица с  увреждания”, се създава 
нов чл.25, със следния текст : 
         Чл.25.  Служителите на общинското дружество ОП „Спортни имоти, 
паркинги и  
гаражи” могат да извършват контролни проверки, доколко 
преференциалното паркиране е извършено при спазване на нормативните 
изисквания, както и да изискват доказателства от водача на съответното 
ППС, за това, че е паркирано при и по повод обслужване на лицето 
притежател на картата, с която същото ППС е обозначено;  
 
           §24 В Раздел V – „Режим на безплатно паркиране и престой на 
ППС управлявани или превозващи лица с  увреждания”, се създава 
нов чл.26, със следния текст : 

Чл.26. Талоните по чл.12, ал.1  винетните стикери по чл.21 ал. 2, 
картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото 
на преференциално паркиране по чл. 21 ал.3  се издават, преиздават, 
разпространяват, анулират и контролират оперативно от ОП„Спортни 
имоти, паркинги и гаражи”. 



         §25 В Глава Четвърта-„Търговска дейност” и Глава Пета  -
„Отглеждане на животни и птици”, се правят следните изменения: 

1. Досегашния текст на  „чл.9”,  става „чл.27”;  
2. Досегашния текст на  „чл.10”, става „чл.28”;  
3. Досегашния текст на  „чл.11”, става „чл.29”;  
4. Досегашния текст на  „чл.12”, става „чл.30”;  
5. Досегашния текст на  „чл.13”, става „чл.31”;  
6. Досегашния текст на  „чл.14”, става „чл.32”;    
7. Досегашния текст на  „чл.15”, става „чл.33”.         

§26  В глава шеста „Санкции и контрол „се създава Раздел І – 
„Общи разпоредби”, включващ досегашните текстове на  членове 16 и 
17, които стават съответно от 34 и 35. 

          §27  В глава шеста „Санкции и контрол” , Раздел І, в чл.34, ал.1 
се прави следното допълнение: след текста „в размер до 50000 лева” се 
добавя израза „ с изключение на разпоредбите на Раздел ІІ „Контрол и 
принудителни административни мерки в зони с режим на 
кратковременно платено паркиране”. 

          §28   В глава шеста „Санкции и контрол” се създава нов Раздел 
ІІ „Контрол и принудителни административни мерки в зони с режим 
на кратковременно платено паркиране”. 

§29   В раздел ІІ „Контрол и принудителни административни 
мерки в зони с режим на кратковременно платено паркиране” на 
мястото на отменения чл.18 се създава нов чл.36: 

          „Чл.36  Контролът по спазването на правилата за паркиране в зони с 
режим на кратковременно платено паркиране, както и дейността по 
принудително преместване и задържане на неправилно паркирани ППС в 
такива зони, се осъществява от лица, определени с писмена заповед на 
кмета на общината 

§31 В Раздел ІІ „Контрол и принудителни административни 
мерки в зони с режим на кратковременно платено паркиране” се 
създава нов чл.37: 

Чл.37 (1) За спазване на установените правила за паркиране в Глава 
Трета раздели II, III, IV, V, могат да се прилагат следните принудителни 
административни мерки:  



1 Принудително задържане на пътното превозно средство, чрез 
използването на техническо средство („скоба”);  

2. Принудително преместване. 

          (2) Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез 
принудително преместване, при изпълнение на служебни задължения   
автомобили по чл.12, ал.2. 

        §32 В Раздел ІІ – „Контрол и санкции в зони с режим на 
кратковременно платено паркиране”, се създава нов чл.38, със 
следния текст : 

           Чл. 38 (1) Техническо средство за принудително задържане на 
пътното превозно средство („скоба”), паркирано в зона за кратковременно 
паркиране се използва, когато не е заплатена дължимата такса по  чл.12, 
ал.1. 

               (2) Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва 
да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС. 

               (3)На предното стъкло на автомобила се поставя съобщение за 
водача, че автомобилът е блокиран с указания за реда за освобождаването 
му. 
               (4)Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването 
и от други лица, освен от упълномощените за това. 

             §33 В Раздел ІІ  „Контрол и принудителни административни мерки 
в зони с режим на кратковременно платено паркиране”, се създава нов чл. 
39: 

          Чл. 39 (1) При престояване на блокиран със скоба автомобил, 
паркиран в „синя зона” повече от времето, указано на пътния знак, той 
подлежи на принудително преместване от мястото на паркирането по реда 
на чл.168 от ЗДП, като водачът или собственикът на автомобила, освен 
разноските по блокирането, заплаща и разноските по отстраняването, 
транспортирането и паркирането. 

(2) Размерът на стойността, по поставяне и сваляне на техническото 
средство („скоба”) е фиксиран и се определя от Общинския съвет. 

           §34 В Раздел ІІ „Контрол и принудителни административни мерки в 
зони с режим на кратковременно платено паркиране”, се създава нов 
чл.40: 



        Чл.40. Собственикът или този, на когото е предоставено ППС 
отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с 
наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого 
е предоставил моторното превозно средство. 

        §35  В Глава шестa „Санкции и контрол „ се създава Раздел ІІІ - „ 
Административно-наказателни разпоредби в зони за паркиране” 

       §36 В Раздел ІІІ - „Административно-наказателни разпоредби в 
зони за паркиране”, се създава нов чл. 41, със следния текст : 

      Чл. 41 (1)За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл 
срок на валидност карта за преференциално паркиране или винетен стикер, 
на извършителя се налага глоба от 50 до 100 лева, като картата/стикер се 
изземва и перфорира от контрольора, установил нарушението. 

         (2) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна 
карта или винетен стикер за преференциално паркиране, на извършителя 
се налага глоба от 500 лева, като картата/стикера се изземва от 
контрольора, установил нарушението. В този случай се уведомява и 
районното полицейско управление. 

§37 В Раздел ІІІ „Административно-наказателни разпоредби в 
зони за паркиране”, се създава нов чл. 42, със следния текст: 

        Чл.42 (1) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран 
демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго, регламентирано 
поставено по съответния ред съоръжение за вертикална пътна 
сигнализация, на извършителите се налага глоба от 50 до 300 лева. 

          (2) За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на 
хоризонтална пътна маркировка на извършителите се налага глоба от 50  
до 300  лева. 

          (3) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран 
демонтаж на монтирано по съответния ред анти-паркинг съоръжение на 
извършителите се налага глоба от 50 до 300 лева. 

          (4) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран 
демонтаж на монтирана по съответния ред светофарна уредба на 
извършителите се налага глоба от 100  до 500 лева. 

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



 
 

9. Докладна записка от общинските съветници от ПП СЕК относно: 
Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Чл. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община – Бургас се 
променя и става : 
 Чл. 11 „По предложение на общински съветници се допуска 
изменение в приетите от Общински съвет – Бургас размер и начин на 
определяне на местните такси и цени на услуги и права, два пъти в течение 
на текущата година, с изключение на таксата за битови отпадъци, която 
следва да бъде определена до края на текущата година за следващата”.   

2. Комисията по чл.5, ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти и 
рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас 
да предложи за следващото заседание на общинския съвет промени на 
таксите за ползване на тротоари, площадки, улични платна и други терени 
за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, 
столове, витрини, сергии, палатки и други подобни, посочени в 
Приложение № 1 към Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас,  за 
обектите по чл. 56 от ЗУТ, и уеднаквяването им с наемните цени за 
обектите по чл.120, ал.4 от ППЗТСУ (пар.17 от ЗУТ) от Приложение № 3 
на същата Наредба ,  за всички обекти на територията на Община-Бургас, в 
посока намаляване на таксите/наемните цени, като промените влязат в сила 
от 01.01.2010 год. и залегнат в Бюджет 2010 год.  
     ------------------------------------------------------------------------------------------  

 
10. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – Председател на 
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към 

общински съвет – Бургас  относно: Приемане на правилник за 
организацията на работата и дейността на постоянната комисия по 
здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Бургас 

/ПКЗСД/,  за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица, 
двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на 

Община Бургас. 
 
 
 



 
 

Р Е Ш Е Н И Е:  
 

Приема ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ  НА 
ПРОЦЕДУРИ  „ИН ВИТРО” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С 
РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА-БУРГАС, със следния текст:  

  
 
ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1.  С Правилника се определят реда, условията и процедурата за 

финансово подпомагане на процедури  „ин витро ” на лица, двойки и 
семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община-
Бургас , със средства, предвидени в Бюджета на Община Бургас. 

 
Чл.2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на 

процедурите „ин витро” се гласуват всяка календарна година с Бюджета на 
Община Бургас, по предложение на комисията по този правилник. 

 
Чл.3. (1). Със средства, предвидени с  Бюджета  на Община-Бургас , 

се финансират: 
1. Контролирана овариална хиперстимулация /КОХС/ с един или 

повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/: 
а/ аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/, 
б/ гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/, 
в/ други /за лутеална поддръжка/ - стероиди и/или 

хорионгонадотропин. 
2. АРТ методи /ин витро методики/: 
а/ фоликулна пункция под ехоглафски контрол; 
б/ класическо ин витро оплождане; 
в/ оплождане чрез  ICSI; 
г/ ембриотрансфер; 
д/инсеминации от партньора или дарител; 
е/ин витро матураця; 
ж/ тестикуларна и/ или епидидимална биопсии /TeSE, PESA, MESA/ 
 
(2). Със средства, предвидени с Бюджета на Община-Бургас , не се 

финансират следните изследвания: 
а/ микробиологични, 
б/ спермален анализ, 



в/ за трансмисивни инфекции, 
г/ кръвногрупова принадежност и резус фактор, 
д/ хормонални-преди КОХС, 
е/ на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС, 
ж/ други специфични изследвания /генетични, имунологични и др./, 
з/ индукция на овулацията и/или КОХС с кломитен цитрат и др. 

СЕРМ, 
и/ ембриоредукция, 
й/ предимплантационна генетична диагностика или скрининг 

/PGD/PGS/, 
к/овоцитна донация, 
л/ембриодонация, 
м/GIFT, ZIFT и др.подобни. 
 
(3).  Със средства, предвидени с Бюджета  на Община-Бургас , се 

финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и 
по-конкретно чрез ин-витро оплождане при наличие на следните 
индикации: 

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични 
методи етиология; 

2.  Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието; 
3. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: №97.1/, доказан 

лапароскопски: 
 а/ липса на маточни тръби двустранно /оперативно 

отстранени/, 
 б/ едностранна липса с контралатериална непроходимост или 

стеноза, 
 в/ двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл.след 

стерилизация/, 
 г/едностранна непроходимост с контралатериална стеноза, 
 д/ двустранна интерстициална или истмична стеноза, 
 е/ състояние след пластика на маточни тръби, най-малко 12 

месеца след пластика, при положение че не е настъпвала вътрематочна 
бременност. 

            4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация 
пораци LUFS 

 5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: №97.4/. 
 
 
ГЛАВА ВТОРА 
ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОГАМАНЕ  
 



Чл.4. Входираните искания за финансово подпомагане на 
процедурите по този правилник се разглеждат и одобряват от комисия в 
състав от 7 души- общински съветници, членове на Постоянната комисия 
по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет-Бургас 
/ПКЗСД/ .Председател на комисията по право е председателят на ПКЗСД. 

 
Чл.5. Комисията по този правилник  осъществява следните функции 

в изпълнение на правомощията си : 
 
а/ разглеждане , одобряване на искания и изготвяне на предложения 

до Общински съвет-Бургас за финансово подпомагане на български 
граждани /лица, фактически съжителстващи двойки и семейства/, живущи 
на територията на Община-Бургас, за извършване на дейности по 
асистирана репродукция при безплодие, лечимо преди всички с методите 
на АРТ и по-конкретно чрез ин-витро оплождане; 

б/ даване на методически указания относно процедурите по 
отпускане и разходване  на финансовите средства за асистирана 
репродукция, предоставени с Бюджет  на Община-Бургас по предложение 
на комисията към Общински съвет-Бургас; 

в/ спазване на критериите и условията за придобиване на права за 
ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана 
репродукция. 

 
Чл.6. Комисията обявява решението на Общински съвет-Бургас за 

финансово подпомагане  на процедури „ин витро ” на лица, двойки и 
семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община-
Бургас, критериите, вида, срока и мястото за прием на документи  , на 
сайта на Общински съвет-Бургас. 

 
Чл.7. Председателят на комисията,  обявява в сайта на Общински 

съвет-Бургас  часа, мястото и графика  на заседанията на комисията. 
Срокът за обявяване на първото заседание не следва да бъде  по-голям от 
един месец от изтичане на срока за прием на документи. 

 
Чл.8.(1).Заседанията на комисията във връзка с финансовото 

подпомагане на „ин витро” процедури са редовни при присъствие на 
повече от половината от нейните членове. 

(2).Заседанията на комисията са закрити. 
(3).Решенията за одобряване на кандидатите за финансово 

подпомагане се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, при 
явно гласуване. 

 



Чл.9.(1) С цел подпомагане дейността на комисията, с право на 
съвещателен глас в заседанията й могат да участват и се допускат 
представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи 
правата на пациентите в областта на асистираната репродукция. 

(2).По преценка и при необходимост,  в работата на комисията могат 
да участват и вещи лица – медицински специалисти, с призната 
специалност „акушерство и гинекология” и по възможност с допълнителна 
квалификация или опит в областта на  асистираната репродукция или 
стерилитета. При необходимост могат да участват и се допускат  и други 
специалисти по конкретни случаи.  

 
Чл.10.(1). За всеки от кандидатите се изготвя преписка по 

заявленията, включени в дневния ред на заседанието.  
(2).Преписката се изготвя и представя на комисията от нейн член , 

определен от Председателя на комисията . 
(3).Заявлението по ал.1 се изготвя по образец и се придружава от:  
а/ Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с 

оригинала”. 
б/  Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права 

линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и 
нейния партньор по образец. 

в/  Декларация от съпруга /партньора/ на заявителката, че не е 
поставен под запрещение. 

г/ Медицинска документация, удостоверяваща наличие на 
индикации, като например: 

 аа/ етапни епикризи, 
  бб/ документи за извършване на един или повече от следните 

методи: ХСГ и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското 
изследване не е доказателствен метод, 

 вв/ документи за извършване на два или повече спермални 
анализа, последният от които е извършен преди не повече от 6 месеца 
преди подаване на заявлението. Ползват се критериите  на Световната 
здравна организация /СЗО/ за нормоспермия, като е желателно поне едно 
от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Кръюгер, 

 гг/ при липса на овулация поради LUFT, документи относно 
поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки, 

 дд/ при неизяснен стерилитет – данни за безплодие в период 
поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с 
реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации. 

 
Чл.11. При непълноти или неясноти в подадените документи, 

комисията уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, 



като им дава конкретен разумен срок /не по-голям от месец/ за попълване 
на празнотите или корекции. 

 
Чл.12. Комисията взема решение по всяка преписка, която съдържа 

предложение за одобряване или неодобряване на заявителя/ заявителите за 
отпускане на средства за извършване на асистирана репродукция. 

 
Чл.13.(1). За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа 

разгледаните заявления, решението по чл.12 и резултатите от гласуването. 
Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията.  

(2).Протоколът отразява персоналното решение касаещо лицето, 
постоянния адрес и размера на отпуснатата сума. 

 
Чл.14. Всеки заявител може да получи достъп до протоколите на 

комисията и взетите решения. 
 
Чл.15. В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и 

приключване на заседанията,  комисията  изготвя окончателен списък на 
одобрените кандидати, който се оповестява на сайта на Общински съвет-
Бургас. 

 
Чл.16. Списъкът с одобрените кандидати, както и размерът на 

отпуснатата сума се гласува от Общински съвет-Бургас, с докладна 
записка, изготвена от председателя на комисията. 

 
Чл.17. При настъпване на бременност, подпомогнатите лица са 

длъжни да предоставят информация на комисията , като поставяне на 
основа за статистическо проучване и данни. 

 
ГЛАВА ТРЕТА 
КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО  ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ 

СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА 
РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛИЦА С БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО ПРЕДИ ВСИЧКИ 
С МЕТОДИТЕ НА АРТ. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ 
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ. 

 
Чл.18. Комисията приема следните критерии за финансово 

подпомагане на нуждаещи се за извършване на дейности по асистирана 
репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на 
АРТ: 

  
а/ Да са български граждани, притежаващи адресна регистрация в 

Община-Бургас и жители на Община Бургас през последните три години; 



б/ да представят документи, издадени от съответните компетентни 
органи , с които се  удостоверява, че кандидатите нямат парични 
задължения към Община Бургас 

в/ да са здравно осигурени; 
г/ Удостоверяване на статуса на лицата или двойките: при семейните 

– с копие от удостоверение за сключен граждански брак; при двойките, 
които са във фактическо съжителство с  нарочна декларация; при лица, 
извън посочените по-горе, с доказан инфертилитет, избрали клиники, 
предлагащи АРТ процедури по донорски програми  – с писмена 
декларация в свободен текст.  

д/ Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с 
мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF 
или  ICSI. Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни 
епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения 
от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и 
извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и 
допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да 
извършва проверки и запитвания 

 
Чл.19. Кандидатстването за  финансово подпомагане за „ин витро” 

процедури на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, 
живущи на територията на Община-Бургас, със средства, предвидени в 
Бюджета на общината , е за един опит в рамките на текущата година и не 
ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово 
подпомагане от  Център „Фонд за асистирана репродукция”. 

 
Чл.20.Средствата , отпуснати на лица, семейства и двойки за 

финансово подпомагане , са в размер на  2000 лв.( две хиляди лева) на 
заявител. За обстоятелства ,попадащи в хипотезата на чл.3, ал.3, т.5 от 
настоящия правилник – 500 лева.  

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ 
 
Чл.21. Членовете на комисията, лицата по чл.9 от настоящия 

правилник, както и служителите на общинската администрация, нямат 
право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни 
в хода на тяхната дейност. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 
 



§1.  До 10 (десет) на сто от размера на средствата, гласувани с 
бюджета на Община Бургас, се разходват за профилактика и превенция на 
безплодието по Програми,  приети от Общински съвет Бургас. 

§2. Настоящият правилник е приет с решение на Общински съвет-
Бургас по т. 10 от Протокол № 24. 
    ------------------------------------------------------------------------------------------  

 
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Промяна предназначението на част от УПИ ІІ-
общ., в кв. 63, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас. 

 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

1. Дава съгласие за изменение на действащия ПРЗ на УПИ ІІ-
общ.,кв.63, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас с площ от 
158017 кв.м., отреден за крайбрежен парк, КОО, спорт и плаж, за 
обособяване на нов имот за рибарско пристанище, с граници: юг-Черно 
море, запад-земеделски земи, север и изток – общински терен за 
крайбрежен парк, спорт и КОО, при спазване изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, 
ЗОС и ЗМПВВПП на Република България.  

2. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите 
действия за процедиране на плана и регистрация на рибарско пристанище. 
   ------------------------------------------------------------------------------------------  

 
12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Завишаване бюджетите на детските градини с 
обща сума в размер на 20 000 лева от Общинска програма „Нормален летен 
режим на работа в детските градини” /Собствен бюджет – „Други дейности 

по образованието”/. 
 

   Р Е Ш Е Н И E : 
 

1. Намалява с 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ средствата в 
собствения бюджет „Други дейности по образованието” – т.4 

2.Завишава бюджетите на детските заведения за 2009 година със 
средства в размер на общо 20 000 лева съгласно разпределението в 
Приложение № 1. 

 
Приложение № 1. 
 
Разпределение на средствата от Общинска програма „Нормален 

летен режим на работа в детските градини” в размер на 20 000 лева за 
завишаване бюджетите на детските заведения за 2009 година. 

 



 
№  Обединено детско заведение(ОДЗ) Детска 

градина (ЦДГ) 
Разпределение на 
средствата в лева 

1 ОДЗ № 2 „Зорница Звездица” 1 150 
2 ОДЗ № 5 „Иглика” 400 
3 ОДЗ № 6 „Ран Босилек” 1 7000 
4 ОДЗ № 7 „Райна Княгиня” 700 
5 ОДЗ № 9 „Делфин” 950 
6 ОДЗ № 10 „Славейче” 400 
7 ОДЗ № 11 – кв. Долно Езерово 750 
8 ЦДГ № 2 „Ханс Кр. Андерсен” 100 
9 ЦДГ № 3 „Радост” 650 
10 ЦДГ № 4 – с. Рудник 300 
11 ЦДГ № 5 „Златна рибка” 200 
12 ЦДГ № 7 „Синчец” 550 
13 ЦДГ № 9 „Пламъче” 350 
14 ЦДГ № 10 „Слънце” 350 
15 ЦДГ № 11 „Чайка” 100 
16 ЦДГ № 13 „Надежда” 100 
17 ЦДГ № 14 „Здравец” 100 
18 ЦДГ № 17 „Раковина” 550 
19 ЦДГ № 20 „Златна рибка” 900 
20 ЦДГ № 27 „Брезичка” 8 000  
21 ЦДГ № 28 „Детелина” 300 
22 ЦДГ № 30 „Изгрев” 850 
23 ЦДГ № 31 „Веселушко” 300 
24 ЦДГ – Твърдица  250 
 ВСИЧКО: 20 000 лв. 
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------  

 
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Разкриване на извънбюджетни сметки в лева 
в Общинска банка, клон Бургас на ГПНЕ „Гьоте”, гр. Бургас и СОУ 

„Иван Вазов”, гр. Бургас по проект на Министерството по 
образованието, младежта и науката BG051РО0001/3.1-01 „ИКТ в 

образованието” – предоставяне на безплатен Интернет за учители по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна 

ос 3. 
 

 Р Е Ш Е Н И E :   
         



1.Дава съгласие за откриване на извънбюджетна  сметка  в лева на 
ГПНЕ»Гьоте», гр.Бургас за обслужване на финансите по проект  с 
регистрационен № BG051PO0001/3.1-01 “ИКТ в образованието”- 
предоставяне на безплатен Интернет за учители по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 3. 

2. Дава съгласие за откриване на извънбюджетна  сметка  в лева на 
СОУ»Иван Вазов», град Бургас за обслужване на финансите по проект  с 
регистрационен № BG051PO0001/3.1-01 “ИКТ в образованието”- 
предоставяне на безплатен Интернет за учители по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 3. 
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
14. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник – кмет на 
Община Бургас относно: Разкриване на извънбюджетна сметка на ОУ 
„Елин Пелин” и ОУ „Христо Ботев” – кв. Сарафово, съгласно одобрено 
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  

2007 – 2013 /”Без звънец”/. 
      

Р Е Ш Е Н И E :  
 

1. Дава съгласие за откриване на извънбюджетна сметка на 
ОУ”Ел.Пелин” за финансиране на спечелен проект по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 година по 
Договор № Д01-730/13.07.2009 г. и одобрява бюджет на проекта за 
разходване на средства в размер на  891,04 лева. 

2. Дава съгласие за откриване на извънбюджетна сметка на 
ОУ”Хр.Ботев”-кв.Сарафово, за финансиране на спечелен проект по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 
година по Договор № Д01-616/26.06.2009 г. и одобрява бюджет на 
проекта за разходване на средства в размер на  891,04 лева. 

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

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Прехвърляне на средства от Разчета за 
капиталови разходи 2009 г. на Община Бургас в бюджета на НБУ 

„Михаил Лъкатник” – град Бургас. 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

 1. Намалява годишната задача за 2009 г. на обект “ № 1134 - 
„Основен ремонт на WC в училища, § 5100, функция 03 „Образование”, в 



Разчета за капиталови разходи с 24 800 лв. (източник: собствени бюджетни 
средства).                                                     

2. Завишава бюджета на НБУ „Михаил Лъкатник” – гр. Бургас “ в § 
1030 със сумата  24 800 лв. за извършване на текущ ремонт на санитарните 
помещения. 
 
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Прехвърляне на средства от едно юридическо 
лице с нестопанска цел на друго, в рамките на § 4309 – други субсидии и 
плащания в съответствие с Решение на Общински съвет – Бургас, прието 
по т. 7 от дневния ред на проведено на 19.02.2009 г. и на 26.02.2009 г. 

заседание /Протокол № 18/ 
 

 Р Е Ш Е Н И E :   
 

Да се прехвърли гласуваната субсидия за сдружение с нестопанска 
цел „Надежда за болните с хронична бъбречна недостатъчност и 
хемодиализираните в област Бургас”  в размер на 3000 лв. /три хиляди/ 
лева на сдружение с нестопанска цел „Здравец за пациентите с хронична 
бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в област Бургас”. 
 
      ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Разкриване на Дневен център за лица с 

умствена изостаналост и финансирането му като държавно делегирана 
дейност. 

     
  Р Е Ш Е Н И E : 

 

1. Разкрива Дневен център за лица с умствена изостаналост гр. 
Бургас като делегирана държавна дейност, считано от 01.01.2010 г. 
Социалните услуги се предоставят в помещения общинска собственост: в 
гр. Бургас, к-с „Славейков” бл.10, до вх.А, ет.1, с площ 60,61 кв. м., и 
помещение в гр. Бургас, к-с „Славейков” бл.10, до вх.В, ет.1, с площ 60,90 
кв. м.  

Капацитет: 30 нуждаещи се лица с умствена изостаналост на възраст 
от 18 до 45 години. 

Численост на персонала: 9 щатни бройки в т. ч. 1 директор, 2 
социални работници, 2 социални асистенти, 1 медицинска сестра, 1 
трудотерапевт, 1 рехабилитатор, 1 санитар. 

2. Средства за :  



 - работната заплата  
 - осигурителни вноски 
 - здравни осигуровки  
 - осигуровки ДОО 
 - веществена издръжка 
 - други възнаграждения на персонала 
 - безопасни условия на труд 
 - закон за храните 
са осигурени със Закон за държавния бюджет на Република България по 
стандарти и критерии, съгласно Решение на МС - стандарти за делегирана 
държавна дейност. 

   Средствата да се осигурят към бюджета на Общината за 2010 г. 
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Закупуване на терен за изграждане на Канално 
– помпена станция 1, във връзка с „Интегриран проект за управление на 
питейните и отпадни води – кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас”. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 

Подложено на поименно гласуване, с 40 гласа „за”, против-0, 
въздържал се-0, Общински съвет Бургас, 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да сключи договор 
за покупко-продажба на 1 (един) дка от поземлен имот с идентификатор 
07079.7.1390 при съседи: 07079.829.401, 07079.7.1358, 07079.7.1391, 
07079.7.1356, 07079.7.235, 07079.7.296 с площ 13.835 дка по КК, идентичен 
със земеделски имот № 240051, при граници и съседи: имот №240052, 
имот № 240019, имот № 000533, имот № 240017, имот № 000380, целият с 
площ 14,059 дка и начин на трайно ползване - нива, трета категория, 
находящ се в местността ”Малак чеир” по картата на възстановената 
собственост на землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас, собственост на 
Васил Николов Димитров с ЕГН от гр. Бургас, съгласно договор от 
19.06.2000 г. за доброволна делба на земеделски земи с нотариално 
заверени подписи № 212, том ІІІ от 20.06.2000 г. от нотариус Кремена 
Консулова, рег. № 248 с район на действие БРС, за сумата 10900 (десет 
хиляди и деветстотин) лева.  

2. В капиталовата програма на Община Бургас за 2009 година да се 
направят следните изменения: 



2.1.Намалява функция 01, §5400, обект 1247 “Придобиване на земя и 
промяна предназначението на земи” със сумата 10900 (десет хиляди и 
деветстотин) лева 

2.2. Увеличава функция 06, §5400 с нов обект “Интегриран проект за 
управление на питейните и отпадни води – кв. Горно Езерово” със сумата 
10900 (десет хиляди и деветстотин) лева.  
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална 

пенсия на деца – сираци /Димитър Генчев Бакалов/ 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република 
България за отпускане персонална пенсия на Димитър Генчев Бакалов. 
      ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална 

пенсия на деца – сираци /Юсуф Ахмед Сюлейман/ 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република 
България за отпускане персонална пенсия на Юсуф Ахмед Сюлейман. 

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

21. Докладна записка от Група общински съветници на ПП „ГЕРБ” 
относно: Именуване на Спортно тренировъчна зала на името на Никола 

Станчев. 
 

     Р Е Ш Е Н И E : 
 

Именува Спортно-тренировъчната зала, изградена в гр. Бургас, жк. „Меден 
Рудник”, зона  А, в поземлен имот с кадастрален идентификатор 
07079.651.236 по кадастралната карта на гр. Бургас, на името на НИКОЛА 
СТАНЧЕВ . 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

22.  Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам. кмет на Община 
Бургас относно: Именуване на улици в Зона „Д” на ж-к „Меден рудник”, 
кв. Сарафово, промишлена зона „Север” гр. Бургас (до завод „Спартак”), 

кв. Ветрен и Вилна зона „Минерални бани”. 



           
 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

1. Именува улица в Зона „Д” на ж-к „Меден Рудник” от о.т. 1212 до о.т. 
519 на „Слънчеви хълмове”; 

2. Именува улица в кв. „Сарафово”, гр. Бургас от о.т.62 до о.т.63 на 
„Капитанска”; 

3. Именува улица в кв. „Сарафово”, гр. Бургас оформена от УПИ ІХ – 
146 Х-147 на „Морски изгрев”; 

4. Именува улица в кв. „Сарафово”, гр. Бургас о.т. 5 до о.т.144 на 
„Бежанска”; 

5. Именува улица в промишлена зона „Север” гр. Бургас (до завод 
„Спартак”) от о.т. 690 – о.т. 684-о.т. 686 – о.т. 687 на „Спартак”; 

6.  Именува улица в кв. Ветрен, гр. Бургас о.т.10, о.т. 9 до о.т.7 да стане 
продължение на улица „Странджа”; 

7. Именува улица в кв. Ветрен, гр. Бургас – УПИ – ІІ – 14, кв.27 да 
стане продължение на ул. „Люляците”; 

8. Именува улица във Вилна зона „Минерални бани” – УПИ-ІХ – 714, 
кв. 2 от о.т.6 до о.т.7 на ул. „Седемнадесета”. 

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

23. Докладна записка от Иво Лазаров – общински съветник от ПП 
„АТАКА” и член на Постоянната комисия по транспорт и съобщения 
относно: Облекчаване на пътния трафик по ул. „Сан Стефано”. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
Възлага на общинска администрация във възможно най-кратки 

срокове да предприеме всички законоустановени мерки за поставяне на  
междинни преградни платна със светлоотразителни ивици по тротоарния 
остров разположен по средата на бул. „Сан Стефано” в участъка: от 
кръстовището при Билковата аптека до моста при бул. „Мария Луиза”. 
Финансиране за изпълнение на решението да се осигури в Бюджета на 
Община Бургас за 2010 година. 

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

  
24. Докладна записка от д-р Деян Стойков – общински съветник и 
председател на ПК МСОПНО относно: Монтиране на 2 устройства от 
типа „BIRDCHASER” с цел трайно решение на проблема с постоянното 



замърсяване с птичи фекалии участък от ул. „Александровска” (пред 
стоматологията) 

 
     

Р Е Ш Е Н И E : 
 

1. Да се отпуснат от фонд „Резервен” финансови средства за 
закупуване на 3 устройства Birdchaser  и за квалифицирания им монтаж по 
дължината на ул. „Александровска”,  в участъка между ул. „Цар Самуил” и 
бул. „Сан Стефано”. Отговорност за провеждане на мероприятието 
(монтаж и поддръжка): Дирекция „Екология” на Община-Бургас. 

2. Да се предвидят 2000 лева в бюджет 2010 год. за закупуване на 
необходимия брой устройства за територията на града. 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 124 и 131  по 
плана на ЦГЧ – гр. Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 
 

1. Одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване за кв.124 и кв.131 по плана на ЦГЧ гр.Бургас за 
обособяване на 11 броя нови самостоятелни УПИ в нов кв.131 за 
отделните имоти и съществуващите жилищни блокове, с граници по 
имотните и с предвиден паркинг в УПИ І, като се променя улично-
регулационната линия между кв.131 и кв.124а при о.т.34а и 34б, 
съгласно кафявите, зелени и лилави линии и надписи върху плана; 
предвиждане на нови свързани застройки в УПИ, частично на един, три 
и пет етажа и надстрояване на съществуващите сгради в УПИ V-710, 
VІ-715 и VІІІ-718, съгласно червените и черни линии и надписи и 
корекциите в зелен цвят върху плана. 
 2. Одобрява Подробен устройствен план – Работен устройствен 
план за УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ в кв.131 по плана на 
ЦГЧ гр.Бургас за конкретизиране на разположението, точните размери, 
височините на предвидените нови застройки и надстройки, както и 
отстоянията между тях, от тях до регулационните граници на УПИ и 
през улица, с допуснати намалени отстояния по реда на чл.36 ал.2 от 
ЗУТ за застройките в УПИ VІІІ и УПИ І, УПИ ІІІ и УПИ ІV и УПИ VІ 



съгласно червените и черни линии и надписи и корекциите в зелен цвят 
върху плана. 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
26. Докладна записка от Димчо Грудев Грудев – общински съветник 
относно: Изграждане преградни елементи на ул. „Транспортна” пред 

магазин Карфур 
 
 Р Е Ш Е Н И E : 

 
 В бюджет 2010 година да се предвидят финансови средства за 

поставяне на преградни елементи или растителност между двете платна на 
движение по ул.”Транспортна, в участъка пред търговски център „Бургас 
Плаза”,  непозволяващи преминаването на пешеходците по зелената площ 
извън пешеходните пътеки.   
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
27. Докладна записка от Димчо Грудев Грудев – общински съветник 
относно: Изграждане на нов детски кът в Морската градина на град 

Бургас. 
 

     Р Е Ш Е Н И E : 
 

Не приема докладната записка и предложения проект за решение. 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на обособено нежилищно 
помещение, в имот публична общинска собственост за временно и 

безвъзмездно ползване от Пето Районно полицейско управление – Бургас. 
 

   Р Е Ш Е Н И E : 
 

Община Бургас предоставя на Областна дирекция  „МВР”, гр. 
Бургас, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, община Бургас, ул. 
„Христо Ботев” № 46, с БУЛСТАТ 129009443, представлявана от 
Директора Милен Георгиев Димитров, за нуждите на Пето Районно 
полицейско управление – Бургас, за временно и безвъзмездно ползване 
обособено помещение с възможност за самостоятелен вход в имот, 
находящ се в гр. Бургас на к-с „Изгрев”, представляващ на ЦДГ № 31 
„Веселушко” – в западния павилион, където се помещава Общински 
детски комплекс, актуван с акт № 148/02.04.97г. за публична общинска 



собственост. Помещението е с полезна площ от 11,30 /единадесет цяло и 
тридесет/ кв.м., разположено на първия етаж, при граници: север – 
вътрешен зид и склад, изток – коридор, юг-стая ел.табла, запад – външен 
зид, за срок от 5 /пет/ години. 
  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на част от имот – актуван с акт № 
4487 от 20.05.2008 г. за публична държавна собственост, находящ се в к-с 

„Зорница” бл. 46,гр. Бургас, на Община Бургас за безвъзмездно 
управление, за нуждите на Спортно училище „Ю.Гагарин” – гр. Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 

Възлага на Кмета на Община Бургас, да отправи искане до Областен 
управител на област Бургас за изготвяне на мотивирано предложение до 
Министерски съвет за предоставяне на Община Бургас за нуждите на 
Спортно училище „Ю. Гагарин” – Бургас, безвъзмездно за управление част 
от имот  - актуван с акт № 4487/22.04.2008 г. за публична държавна 
собственост, находящ се в к-с „Зорница” бл.46, гр. Бургас, представляваща: 
Учебен корпус с общежитие – 6 стаи на ет.3 /№13, 14, 15, 16, 17 и стая – 
счетоводство/, сервизно помещение № 1 с WC, склад № 2 с WC, склад №3 
с WC, коридор на ет.3, с обща полезна площ от 313 кв.м; учителска стая, 
тераса, 2 стаи /№401 и 402/ за помощник директори с коридори и  WC на 
ет.4, с обща полезна площ от 59 кв.м.; 9 двойни стаи /№ 603, 604, 605, 606, 
607, 608, 609, 610 и 611/ с коридори и WC на ет.6 с обща полезна площ от 
297 кв.м., при съвместно ползване на общи части /входна врата, фоайе, и 
коридори/ в учебния корпус с ПГСИ „П.Пенев” – гр. Бургас. 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Отдаване под наем на част от имот – частна 
общинска собственост, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 
07079.501.122, представляващ спортна площадка, чрез провеждане на 

публично оповестен  
конкурс. 

 
    Р Е Ш Е Н И E : 

 
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 

обособена част от поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас 
07079.501.122 , с площ 16594 (шестнадесет хиляди, петстотин деветдесет и 
четири) кв.м. , и съседи: 07079.501.304, 07079.501.301, 07079.501.293, 
07079.501.179, 07079.501.305, 07079.501.61, 07079.501.60, 07079.501.119, 



идентичен с УПИ I (първи) в кв. 8 (осми) по плана на ж.к. „Изгрев“, с площ 
17313 (седемнадесет хиляди, триста и тринадесет) кв.м. , при граници: 
изток-УПИ I в кв.7, запад-УПИ I в кв.9, север-улица, юг-улица, за който е 
съставен Акт за частна общинска собственост № 4403/06.11.2006г., 
представляващ спортна площадка ситуирана в южната част на имота с 
площ 1691 (хиляда шестстотин деветдесет и един) кв.м. ,с размери 56/30.20 
м. (петдесет и шест на тридесет цяло и двадесет стотни) м. ,за срок от 10 
(десет години) ,с начална конкурсна месечна наемна цена 1250 (хиляда 
двеста и петдесет) лева без ДДС. 

2. Определя следните изисквания към кандидатите:  
2.1. Кандидатът да предложи инвестиция за възстановяване на 

спортната площадка и изграждане на временни постройки за обслужване  
на спортния терен по проект съгласуван с Община Бургас. Инвестицията 
да бъде не по-малко от 150 000 (сто и петдесет) хиляди лева, без ДДС. 
 2.2. Да поеме всички разходи за ел.енергия, вода и други 
консумативи в наетият обект. 
 2.3. След приключване на договора всички съоръжения остават 
собственост на Община Бургас. 
 2.4. В проекто-договора, неразделна част от документацията да бъдат 
включени следните клаузи: 
 2.4.1. Месечните наемни вноски да се прихващат от стойността на 
извършените инвестиции. В случай, че размерът на направените 
инвестиции е по-голям от общия размер на наемните вноски, Наемателят 
не може да претендира заплащането им от Община Бургас. 
 2.4.2 Инвестициите на наемателят ще се приспадат от наема при 
представяне на съответните документи, фактури, протоколи и след 
проверка на обекта от органите на инвеститорския контрол на Община 
Бургас. 

2.5. В часовете между 07:00 и 20:00 часа да се осигури свободен вход 
за граждани в рамките на 4 /четири / часа. 
 3. Критерии за оценка на предложенията: 
  1. К1. – Цена (месечна наемна цена в лева без ДДС): 
  Кандидатите получават от 1 до 50 точки. 
  Оценяването се извършва по формулата: 
 
   

К1 =  
 

Където Ц(участник) е предложената от кандидата цена, а 
Ц(максимална) е най-високата предложена цена 

 
Ц (участник) х 50 
Ц (Максимална) 

Тежест на критерия N1=50 
 2. Размер на инвестицията в лева, която ще бъде вложена в 

спортната площадка за привеждането и във вид годен за експлоатация – К2 



 
К2 = И (участник)   х 100  
        И (максимално) 

  
Където И (участник) е предложеният от кандидата размер на 

инвестицията, И (максимално) е най-високият предложен размер на 
инвестицията, която ще бъде вложена в спортната площадка. 

 Тежест на критерия N2 =100 
  Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати 

се извършва по формулата: 
 
 К= К1х N1+ К2х N2 

 

На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок 
брой точки.  
 4. Възлага на общинската администрация да предприеме 
необходимите действия за откриване и провеждане на конкурсната 
процедура, да изготви и утвърди конкурсната документация.  
    --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
31. Докладна записка от Георги Георгиев – Общински съветник и Зам. 

председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за 
приватизация относно: Допълване на Списъка с обекти за приватизация 

съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол /ЗПСК/ и Годишната План – програма за 
работата на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация – гр. 

Бургас. 
 

          Р Е Ш Е Н И E : 
 

1. Приема допълнение на Списъка с обекти за приватизация съгласно 
чл.3, ал. 2 и чл. 3, ал.3, т.2 от ЗПСК и Годишната План – програма за 
работа на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация – гр. 
Бургас със следният общински имот: 

Обособен обект – почивна база (собственост на „БКС” ЕООД), 
находяща се в Лесопарк „Росенец”, гр. Бургас. 

2. Обектът да се приватизира чрез метод на приватизация публично 
оповестен конкурс на един етап. 

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



32.   Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване 
дела на Община Бургас в недвижим имот – частна общинска собственост, 

намиращ се в кв. Ветрен, гр. Бургас (Илия Недков) 
Р Е Ш Е Н И E : 
 

 Да се продаде на Илия Янков Недков с постоянен адрес: 
гр.Бургас, к/с „Изгрев”, бл. 65, вх. 3, ет. 8: недвижим имот, представляващ 
31 (тридесет и един) кв.м. идеални части от УПИ І-300 /едно римско за 
имот планоснимачен номер триста / в кв. 38 (тридесет и осем) по плана на 
кв. Ветрен, Община Бургас, целият с площ 888 (осемстотин осемдесет и 
осем) кв.м., при граници: север – улица, изток –улица, юг –  УПИ ІІ, запад - 
УПИ ХІІІ - 315, за сумата 1 550 (хиляда петстотин и петдесет) лева, без 
ДДС.  
  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване 
дела на Община Бургас в недвижим имот – частна общинска собственост, 

намиращ се в кв. Ветрен, гр. Бургас (Владимир Петров). 
 

 Р Е Ш Е Н И E : 
 

Да се продаде на Владимир Стоянов Петров, Ваня Тошкова Петрова 
и двамата с постоянен адрес: гр. Бургас,  ул. „Проф. Асен Златаров” № 33 и 
Никола Стоянов Петров, Златина Бойчева Петрова и двамата с постоянен 
адрес: кв. Ветрен, гр. Бургас, ул. „Китен” № 1: недвижим имот, 
представляващ 36 (тридесет и шест) кв.м. идеални части от УПИ VІ - 332 
(шест римско за имот планоснимачен номер триста тридесет и две) в кв.41 
(четиридесет и едно) по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, целият с площ 577 
(петстотин седемдесет и седем) кв.м., при граници: север – улица, изток –
улица, юг – УПИ VІІ - 333, запад – УПИ V - 334, за сумата 2 000 (две 
хиляди) лева, без ДДС.  
  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
34. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община 
Бургас и физически лица в поземлен имот с  идентификатор 07079.610.321 
по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ ІІІ – 2231 в кв.14 по плана на ЦГЧ, 
гр. Бургас, чрез изкупуване дела на общината в размер на 90/258 кв.м. 
ид.ч., по реда на чл. 36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 



Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Здравко 
Николов Чанков с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Г. Шагунов” № 9а, 
Вълко Николов Петков с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Г.Шагунов” № 
9а и Златинка Атанасова Петкова с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. 
„Г.Шагунов” № 9а, чрез продажба на общинската част от недвижим имот, 
представляващ 90/258 (деветдесет върху двеста петдесет и осем) кв.м. ид.ч. 
от поземлен имот с идентификатор 07079.610.321 по КК на гр. Бургас, 
целият с площ от 256 (двеста петдесет и шест) кв.м., със съседи: 
07079.610.359, 07079.610.322, 07079.610.411, идентичен с УПИ ІІІ – 2231 
(три римско – две хиляди двеста тридесет и едно), в квартал 14 
(четиринадесет) по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, целият с площ от 258 (двеста 
петдесет и осем) кв.м., при граници на целия имот: изток – УПИ ІV – 2230, 
юг – сграда с пл. № 2227, запад – улична регулация и север – ул. 
„Г.Шагунов”, за сумата 124000 (сто двадесет и четири хиляди) лева, без 
ДДС, представляваща пазарната стойност на 90/258 кв.м.ид.ч. от УПИ ІІІ – 
2231, в квартал 14 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.  
 
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

35. 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 
07079.820.726 (УПИ ІІІ – 735, кв.44 по плана на кв.Сарафово), гр. Бургас, 
на лица придобили право на строеж, върху държавна земя до 13 юли 1991 

година. 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

Да се продаде на Венка Петрова Недялкова с постоянен адрес: гр. 
Бургас, кв. Сарафово, ул. „Ангел Димитров” № 12, 387,50/777 (триста 
осемдесет и седем цяло и петдесет върху седемстотин седемдесет и седем) 
кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.820.726, с площ 
775 кв.м. по одобрена КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.820.725, 
07079.820.729, 07079.820.728, 07079.820.914, 07079.820.727, идентичен с 
УПИ ІІІ – 735, кв.44, с площ 770 кв.м. по ПУП – ПРЗ на кв. Сарафово, гр. 
Бургас, при граници: североизток – УПИ ІІ-292, югоизток – УПИ ХІV – 
293, югозапад – улица м/у о.т. 20 и о.т.21, северозапад –улица м/у о.т.21 и 
о.т. 22, съгласно Акт № 4909/12.02.2008 г. за частна общинска собственост, 
за сумата 11751 (единадесет хиляди седемстотин петдесет и един), без 
ДДС, представляваща данъчната оценка, увеличена с 20 %. 

2. Да се продаде на Пеню Петров Петров с постоянен адрес: гр. 
Бургас, кв. Сарафово, ул. „Ангел Димитров” № 12, 387,50/777 (триста 
осемдесет и седем цяло и петдесет върху седемстотин седемдесет и седем) 



кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.820.726, с площ 
775 кв.м. по одобрена КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.820.725, 
07079.820.729, 07079.820.728, 07079.820.914, 07079.820.727, идентичен с 
УПИ ІІІ-735, кв. 44, с площ 770 кв.м. по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. 
Бургас, при граници: североизток – УПИ ІІ -292, югоизток УПИ ХІV-293, 
югозапад – улица м/у о.т. 20 и о.т.21, северозапад – улица м/у о.т. 21 и 
о.т.22, съгласно Акт № 4909/12.02.2008 г.за частна общинска собственост, 
по пазарна цена за сумата от 41600 (четиридесет и една хиляди и 
шестстотин) лева, без ДДС, изготвена от независим оценител.  
 
    --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
36. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 
07079.609.233 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ ІІ-2079 в кв.63, по 

плана на ЦГЧ, гр. Бургас, частна общинска собственост на физически лица, 
на които е учредено право на строеж до 13.07.1991 г. върху държавна земя. 

 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

1. Да се продаде на Антоанета Станева Апостолава с постоянен 
адрес: гр. Бургас, бул. “Демокрация”№20, ет.2, общинската част от 
недвижим имот, представляващ  44,344/873 (четиридесет и четири цяло 
триста четиридесет и четири върху осемстотин седемдесет и три) кв.м. 
ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 07079.609.233 по КК на гр. 
Бургас, целият с площ 873 (осемстотин седемдесет и три) кв.м. със съседи: 
07079.609.231, 07079.609.232, 07079.609.276, 07079.609.234, 07079.618.8, 
07079.609.272,    идентичен с  УПИ II-2079 (две римско – две хиляди 
седемдесет и девет) в кв. 63 (шестдесет и три)   по плана на ЦГЧ, гр. 
Бургас, целият с площ от 873 (осемстотин седемдесет и три) кв.м., при 
граници: изток – бул. “Демокрация”; югозапад – УПИ I-2071 и УПИ V- - 
2073; северозапад  – ул. “П.К. Яворов”; юг – УПИ III-2075, за сумата от 
3974,46 (три хиляди, деветстотин седемдесет и четири цяло и четиридесет 
и шест) лева, без ДДС (на основание § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, в 
редакцията на ДВ бр. 54/2008г.)  
 2. Да се продаде на  Мара Артинова Вълчева  с   постоянен адрес: гр. 
Бургас, бул. “Демокрация” №22, ет.1, Киро Вълчев Киров с постоянен 
адрес: гр. Бургас, к-с “Изгрев”, бл. № 39, вх. 1, ет.4, ап.11 и Добрин Вълчев 
Вълчев  с постоянен адрес гр. Бургас, бул. “Демокрация” №22, ет.1, 
общинската част от недвижим имот, представляващ  44,344/873 
(четиридесет и четири цяло триста четиридесет и четири върху осемстотин 
седемдесет и три) кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 



07079.609.233 по КК на гр. Бургас, целият с площ 873 (осемстотин 
седемдесет и три) кв.м. със съседи: 
07079.609.231, 07079.609.232, 07079.609.276, 07079.609.234, 07079.618.8, 
07079.609.272,    идентичен с  УПИ II-2079 (две римско – две хиляди 
седемдесет и девет) в кв. 63 (шестдесет и три)   по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, 
целият с площ от 873 (осемстотин седемдесет и три) кв.м., при граници: 
изток – бул. “Демокрация”; югозапад – УПИ I-2071 и УПИ V- - 2073; 
северозапад -  – ул. “П.К. Яворов”; юг – УПИ III-2075, за сумата от 3974,46 
(три хиляди, деветстотин седемдесет и четири цяло и четиридесет и шест)  
лева, без ДДС (на основание § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, в редакцията на 
ДВ бр. 54/2008г.)  

3. Да се продаде на Антонина Христова Карагьозова с постоянен 
адрес: гр. Бургас, бул. “Демокрация” №22, ет.2, общинската част от 
недвижим имот, представляващ  44,344/873 (четиридесет и четири цяло 
триста четиридесет и четири върху осемстотин седемдесет и три) кв.м. 
ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 07079.609.233 по КК на гр. 
Бургас, целият с площ 873 (осемстотин седемдесет и три) кв.м. със съседи: 
07079.609.231, 07079.609.232, 07079.609.276, 07079.609.234, 07079.618.8, 
07079.609.272,    идентичен с  УПИ II-2079 (две римско – две хиляди 
седемдесет и девет) в кв. 63 (шестдесет и три)   по плана на ЦГЧ, гр. 
Бургас, целият с площ от 873 (осемстотин седемдесет и три) кв.м., при 
граници: изток – бул. “Демокрация”; югозапад – УПИ I-2071 и УПИ V- - 
2073; северозапад -  – ул. “П.К. Яворов”; юг – УПИ III-2075, за сумата от 
3974,46 (три хиляди, деветстотин седемдесет и четири цяло и четиридесет 
и шест)  лева, без ДДС (на основание § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, в 
редакцията на ДВ бр. 54/2008г.) 

4. Да се продаде на Величка Георгиева Узунова с постоянен адрес: 
гр. Бургас, бул. “Демокрация” №22, общинската част от недвижим имот, 
представляващ  44,344/873 (четиридесет и четири цяло триста четиридесет 
и четири върху осемстотин седемдесет и три) кв.м. ид.ч. от поземлен имот 
с идентификатор 07079.609.233 по КК на гр. Бургас, целият с площ 873 
(осемстотин седемдесет и три) кв.м. със съседи: 07079.609.231, 
07079.609.232, 07079.609.276, 07079.609.234, 07079.618.8, 07079.609.272,    
идентичен с  УПИ II-2079 (две римско – две хиляди седемдесет и девет) в 
кв. 63 (шестдесет и три)   по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, целият с площ от 
873 (осемстотин седемдесет и три) кв.м., при граници: изток – бул. 
“Демокрация”; югозапад – УПИ I-2071 и УПИ V- - 2073; северозапад -  – 
ул. “П.К. Яворов”; юг – УПИ III-2075, за сумата от 3974,46 (три хиляди, 
деветстотин седемдесет и четири цяло и четиридесет и шест) лева, без ДДС 
(на основание § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, в редакцията на ДВ бр. 
54/2008г.)  
    --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор по КК 07079.620.309 /УПИ V – 86, кв.7 по плана на к-с 
„Братя Миладинови”, кв. „Работнически жилища”/, гр. Бургас, на 
физически лица, притежаващи жилища с право на строеж в жилищен блок  
№ 3. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
І. Да се извърши продажба на Петър Огнянов Огнянов, с пост. адрес: 

гр. Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.89, вх.1, ет.5, на  18,99/801 кв. м. ид. 
ч. от поземлен имот с идентификатор по КК 07079.620.309 /УПИ V-86, в 
кв. 7, по плана на ж.к. “Братя Младинови”, гр. Бургас/, целия с площ от 801 
кв.м, при съседи: 07079.620.43,07079.620.53,07079.620.72,07079.620.308, 
актуван с Акт за частна общинска собственост №4538/06.03.2007 година  
по пазарна цена, в размер на 11660 /единадесет хиляди  шестотин и 
шестдесет/ лева, без ДДС. (чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост;. 

ІІ. Да се извърши продажба на Златка Генова Габровска и Пламен 
Рафаилов Габровски с, пост. адрес: гр. Бургас, кв. “Работнически жилища”, 
бл.3, вх.1, ет.1,  на  84,80/801 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с 
идентификатор по КК 07079.620.309 /УПИ V-86, в кв. 7, по плана на ж.к. 
“Братя Младинови”, гр. Бургас/, целия с площ от 801 кв.м, при съседи: 
07079.620.43,07079.620.53,07079.620.72,07079.620.308, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №4538/06.03.2007 година, по нормативно 
установена цена – данъчната оценка на земята увеличена с 20%, в размер 
на 6 909,50 /шест хиляди деветстотин и девет лева и петдесет стотинки/, 
без ДДС; (на основание §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, в редакцията на ДВ, 
бр.54/2008 г.).  
 
ІІІ. Да се извърши продажба на Нораир Гарабед Сакъзян, с пост. адрес: гр. 
Бургас, кв. “Работнически жилища”, бл.3, вх.1, ет.1, на  85,46/801 кв. м. ид. 
ч. от поземлен имот с идентификатор по КК 07079.620.309 /УПИ V-86, в 
кв. 7, по плана на ж.к. “Братя Младинови”, гр. Бургас/, целия с площ от 801 
кв.м, при съседи: 07079.620.43,07079.620.53,07079.620.72,07079.620.308, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 4538/06.03.2007 година  
по пазарна цена, в размер на 52472,44 / петдесет и две хиляди 
четиристотин седемдесет и два лева и четиридесет и четири стотинки/, без 
ДДС. (чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост;. 

ІV. Да се извърши продажба на Мара Колева Михова, с пост. адрес: гр. 
Бургас, кв.“Работнически жилища”, бл.3, вх.1, ет.3, на  12,20/801 кв. м. ид. 



ч. от поземлен имот с идентификатор по КК 07079.620.309 / УПИ V-86, в 
кв. 7, по плана на ж.к. “Братя Младинови”, гр. Бургас/, целия с площ от 801 
кв.м, при съседи: 07079.620.43,07079.620.53,07079.620.72,07079.620.308, 
актуван с Акт за частна общинска собственост №4538/06.03.2007 година., 
по нормативно  установена цена – данъчната оценка на земята увеличена с 
20%, в размер на 7490 /седем хиляди четиристотин и деветдесет/ лева, без 
ДДС; (чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.). 
 
V. Да се извърши продажба на Надежда Афанасьевна Велкова и Сергей 
Димитров Велков, с пост. адрес: гр. Бургас, кв.“Работнически жилища”, 
бл.3, вх.1, ет.2, на  92,63/801 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с 
идентификатор по КК 07079.620.309 /УПИ V-86, в кв. 7, по плана на ж.к. 
“Братя Младинови”, гр. Бургас/, целия с площ от 801 кв.м, при съседи: 
07079.620.43, 07079.620.53, 07079.620.72, 07079.620.308, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №4538/06.03.2007 година, както следва: 
- на Надежда Афанасьевна Велкова -46,31/801 кв.м. ид.части от УПИ V-86, 
в кв.7, по нормативно  установена цена – данъчната оценка на земята 
увеличена с 20%, в размер на 3773,28/три хиляди седемстотин седемдесет 
и три лева и двадесет и осем стотинки/, без ДДС;  (на основание §42 от 
ПЗР към ЗИД на ЗОС, в редакцията на ДВ, бр.54/2008 г.)  

- на Надежда Афанасьевна Велкова 23,16/801 кв.м. ид.части от УПИ V-86, 
в кв.7 по пазарна цена в размер на 14220 / четиринадесет хиляди двеста и  
двадесет/ лева  без ДДС (чл.35, ал.3 от Закона за Общинската 
Собственост) 
- на Сергей Димитров Велков  23,16/801 кв.м. ид.части от УПИ V-86, в кв.7 
по пазарна цена в размер на 14220 / четиринадесет хиляди двеста и 
двадесет/ лева  без ДДС (чл.35, ал.3 от Закона за Общинската 
Собственост) 
 
VІ. Да се извърши продажба на Валентина Костова Цанева, с пост. адрес: 
гр. Бургас, бул. “Мария Луйза” №25, ап.21, на  102,21/801 кв. м. ид. ч. от 
поземлен имот с идентификатор по КК 07079.620.309 /УПИ V-86 кв.7 по 
плана на ж.к. “Братя Младинови”, гр. Бургас/, целия с площ от 801 кв.м, 
при съседи: 07079.620.43,07079.620.53,07079.620.72,07079.620.308, актуван 
с Акт за частна общинска собственост №4538/06.03.2007 г. по пазарна цена 
в размер на 62756,94 /шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и шест 
и деветдесет и четири стотинки/, без ДДС; (чл.35, ал.3 от Закона за 
Общинската Собственост) 
 
VІІ. Да се извърши продажба на Иван Тодоров Бъчваров и Венета 
Харалампиева Бъчварова с пост. адрес: гр. Бургас, кв. “Работнически 
жилища”, бл.3, вх.2, ет.1, на  82,90/801 кв. м. ид. ч. от  поземлен имот с 
идентификатор по КК 07079.620.309 /УПИ V-86 кв.7 по плана на ж.к. 



“Братя Младинови”, гр. Бургас/, целия с площ от 801 кв.м, при съседи: 
07079.620.43,07079.620.53,07079.620.72,07079.620.308, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №4538/06.03.2007 г. по пазарна цена в 
размер на 50900 / петдесет хиляди  и деветстотин/ лева без ДДС (чл.35, ал.3 
от Закона за Общинската Собственост) 
 
VІІІ. Да се извърши продажба на Григор Христов Григоров и Господинка 
Иванова Григорова, с пост. адрес: гр. Бургас, кв.“Работнически жилища”, 
бл.3, вх.2, ет.2, на  97,67/801 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с 
идентификатор по КК 07079.620.309 /УПИ V-86, в кв. 7, по плана на ж.к. 
“Братя Младинови”, гр. Бургас/, целия с площ от 801 кв.м, при съседи: 
07079.620.43, 07079.620.53, 07079.620.72, 07079.620.308, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №4538/06.03.2007 година., по нормативно  
установена цена – данъчната оценка на земята увеличена с 20%, в размер 
на 7958,16/седем хиляди деветстотин петдесет и осем лева и шестнадесет 
стотинки/ , без ДДС; (на основание §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, в 
редакцията на ДВ, бр.54/2008 г.). 
 
ІХ. Да се извърши продажба на Кера Ненкова Коева с пост. адрес: гр. 
Бургас, кв. “Работнически жилища”, бл.3, вх.2, ет.2, на  115,73/801 кв. м. 
ид. ч. от поземлен имот с идентификатор по КК 07079.620.309 /УПИ V-86, 
в кв. 7, по плана на ж.к. “Братя Младинови”, гр. Бургас/, целия с площ от 
801 кв.м, при съседи: 07079.620.43, 07079.620.53, 
07079.620.72,07079.620.308, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№4538/06.03.2007 година, както следва: 
- За 57,86/801 кв.м. ид.ч.  по пазарна цена, в размер на 35526 /тридесет и 

пет  хиляди петстотин двадесет и шест/ лева, без ДДС (чл. 35, ал. 3 от 
Закона за общинската собственост;. 

- За 57,86/801 кв.м. ид.ч. по нормативно  установена цена – данъчната 
оценка на земята увеличена с 20%, в размер на 4715,28/четири хиляди 
седемстотин и петнадесет лева и двадесет и осем стотинки/, без ДДС; 
лева без ДДС; (на основание §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, в редакцията на 
ДВ, бр.54/2008 г.). 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор по КК 07079.620.308 /УПИ VІ – 34, кв.7 по плана на к-с 
„Братя Миладинови”, кв. „Работнически жилища”/, гр. Бургас, на 

физически лица, притежаващи жилища с право на строеж в жилищен блок  
№ 4. 



 
 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

І. Да се извърши продажба на  Радостина Дянкова Чакърова с 
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Княз Ал.Батенберг”, №1, вх.А, ет.1, 
Димитър Дянков Баев, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.53, 
вх.7, ет.12, Венета Дянкова Баева с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. 
“Зорница”, бл.5, вх.А, ет.2, Дянко Желев Баев с постоянен адрес: 
гр.Бургас, кв. “Работнически жилища”, бл.4, вх.А, ет.1, 105,40/951 кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор по КК 07079.620.308 
/УПИ VІ-34, кв.7 по плана на к-с “Бр.Миладинови”, /, целия с площ 951 
кв.м, при граници: север – 07079.620.43/УПИ ХІІ/, изток - 
07079.620.309/УПИV-86/, юг –07079.620.72  /ул. “Д. Караминдов/, запад - 
07079.620.307 /УПИ VІІ- 33/ както следва: 

- Радостина Дянкова Чакърова 31,56/951 кв.м. ид.части от, от поземлен 
имот с идентификатор по КК 07079.620.308 /УПИ VІ-34, кв.7 по плана на 
к-с “Бр.Миладинови”/ по пазарни цени  в размер на 19457,69лв. 
/деветнадесет хиляди четиристотин и петдесет и седем лева и шестдесет и 
девет стотинка/ без ДДС; (чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост;. 

- на Димитър Дянков Баев 31,56/951 кв.м. ид.части от поземлен имот с 
идентификатор по КК 07079.620.308 /УПИ VІ-34, кв.7 по плана на к-с 
“Бр.Миладинови”/, по пазарни цени  в размер на 19457,69лв. /деветнадесет 
хиляди четиристотин и петдесет и седем лева и шестдесет и девет 
стотинка/ без ДДС; (чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост;. 

- Дянко Желев Баев 10,72/951 кв.м. ид. части по пазарни цени в размер на 
6609,20лв. /шест хиляди шестстотин и двадесет лева и двадесет стотинки/ 
без ДДС; (чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост). 

- на Венета Дянкова Баева 31,56/951 кв.м. ид.части , по пазарни цени  в 
размер на 19457,69лв. /деветнадесет хиляди четиристотин и петдесет и 
седем лева и шестдесет и девет стотинка/ без ДДС; (чл. 35, ал. 3 от Закона 
за общинската собственост;. 

ІІ. Да се извърши продажба на Атанас Андреев Вълчанов с 
постоянен адрес: гр.Бургас, кв.”Работнически жилища”, бл.4, вх.1, ет.2, 
Йорданка Атанасова Вълчанова с постоянен адрес: гр.Бургас, 
кв.”Работнически жилища”, бл.4, вх.1, ет.2 Йорданка Христова 
Вълчанова с постоянен адрес: гр.Бургас, кв.”Работнически жилища”, бл.4, 
вх.1, ет.2 на 118,84/951 кв.м. ид.части от поземлен имот с идентификатор 
по КК 07079.620.308 /УПИ VІ-34, кв.7 по плана на к-с “Бр.Миладинови”, 



кв “Работнически жилища”/, целия с площ 951 кв.м, при съседи: 
07079.620.43, 07079.620.309, 07079.620.72, 07079.620.307, както следва: 

- Атанас Андреев Вълчанов  и Йорданка Атанасова Вълчанова 
64,01/951 кв.м. ид.части по данъчна оценка, увеличена с 20% в размер на 
5215,56лв./пет хиляди двеста и петнадесет лева и петдесет и шест 
стотинка/ без ДДС  (на основание §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, в 
редакцията на ДВ, бр.54/2008 г.) 

- на Атанас Андреев Вълчанов, Йорданка Атанасова Вълчанова 
и Йорданка Христова Вълчанова 54,83/951 кв.м. ид.части по пазарни 
цени в размер на 33804,34лв. /тридесет и три хиляди осемстотин и четири 
лева и тридесет и четири стотинки/ без ДДС, определени от независим 
лицензиран оценител. (чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост; 

ІІІ. Да се извърши продажба Спас Райчев Иванов, с постоянен 
адрес: гр.Бургас, кв. Работнически жилища”, бл.4, вх.2, ет.1, за 
придобиване право на собственост върху 115,96/951 кв. м. идеални части 
от поземлен имот с идентификатор по КК 07079.620.308 /УПИ VІ-34, кв.7 
по плана на к-с “Бр.Миладинови”/, по данъчна оценка, увеличена с 20% в 
размер на 9448,44 /девет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и 
четиридесет и четири стотинки/, без ДДС. (на основание §42 от ПЗР към 
ЗИД на ЗОС, в редакцията на ДВ, бр.54/2008 г.) 

 
ІV.Да се извърши продажба на Тинка Божилова Николова с 

постоянен адрес: гр.Бургас, кв. Работнически жилища”, бл.4, вх.2, ет.2 и 
Пенчо Лазаров Николов с постоянен адрес: гр.Бургас, кв. Работнически 
жилища”, бл.4, вх.2, ет.2,  за придобиване право на собственост върху 
115,20/951 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор по КК 
07079.620.308 /УПИ VІ-34, кв.7 по плана на к-с “Бр.Миладинови”/, по 
данъчна оценка, увеличена с 20%, в размер на  9386,52 /девет хиляди 
триста осемдесет и шест лева и петдесет и две стотинки/, без ДДС. (на 
основание §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, в редакцията на ДВ, бр.54/2008 г.) 

 
V.Да се извърши продажба на Стефан Христов Гешев, с постоянен 

адрес: гр.Бургас, кв. Работнически жилища”, бл.4, вх.1, ет.1, Христина 
Лазарова Гешева с постоянен адрес: гр.Бургас, кв. Работнически жилища”, 
бл.4, вх.1, ет.1 и Недка Стефанова Кирякова с ЕГН и постоянен адрес: 
гр.Бургас, кв. Работнически жилища”, бл.4, вх.1, ет.1, за придобиване 
право на собственост върху 109,42/951 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с 
идентификатор по КК 07079.620.308 /УПИ VІ-34, кв.7 по плана на к-с 
“Бр.Миладинови”/ както следва: 

- Стефан Христов Гешев и Христина Лазарова Гешева 82,06/951 
кв.м.  идеални части по данъчна оценка, увеличена с 20% в размер на 



6686,28/шест хиляди шестстотин осемдесет и шест  лева/ без ДДС. . (на 
основание §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, в редакцията на ДВ, бр.54/2008 г.) 

- Недка Стефанова Кирякова 27,36/951 кв.м. ид. части по пазарни 
цени в размер на 16868,26лв. /шестнадесет хиляди осемстотин шестдесет и 
осем лева и двадесет и шест стотинки/ без ДДС (чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост); 

VІ. Да се извърши продажба на Марийка Кръстева Загорова с 
постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”, кв. “Работнически 
жилища”, бл.4, вх.1, ет.2 Кирилка Янкова Загорова с постоянен адрес: гр. 
Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”, кв. “Работнически жилища”, бл.4, вх.1, ет.2  
Красимира Янкова Станоева с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. “Бр. 
Миладинови”, кв. “Работнически жилища”, бл.4, вх.1, ет.2, Божидар 
Николаев Теохаров с постоянен адрес: гр. Варна, ул. “Одрин”, №21, ет.2  и 
Детелина Милева Теохарова с постоянен адрес: гр. Варна, ул. “Одрин”, 
№21, ет.2, за придобиване право на собственост върху 137,40/951 кв.м. ид. 
части от поземлен имот с идентификатор по КК 07079.620.308 /УПИ VІ-34, 
кв.7 по плана на к-с “Бр.Миладинови”/ както следва: 

- на Марийка Кръстева Загорова 57,17/951 кв.м ид. части  по данъчна 
оценка, увеличена с 20% в размер на 4658,16./четири хиляди шестотин 
петдесет и осем лева и шестнадесет / без ДДС(на основание §42 от ПЗР 
към ЗИД на ЗОС, в редакцията на ДВ, бр.54/2008 г.).  
-на Марийка Кръстева Загорова 19,06/951 кв.м. идеални части по пазарни 
цени в размер на 11751,00лв /единадесет хиляди седемстотин и петдесет и 
един/ лева без ДДС . (чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост; 

 - на Кирилка Янкова Загорова 9,53/951 кв.м. ид. части по пазарни 
цени в размер на  5875,53лв./пет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева 
и петдесет и три стотинки/ без ДДС  (чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост); 

- на Красимира Янкова Станоева 19,06/951 кв.м. ид. части по пазарни 
цени в размер на 11751,18 лв./единадесет хиляди седемстотин и петдесет и 
един лев и осемнадесет стотинки/ без ДДС  (чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост); 

 - на Божидар и Детелина Теохарови 32,58/951 кв.м. ид. части по 
пазарни цени в размер на 20086,54лв./двадесет хиляди осемдесет и шест 
лева и петдесет и четири стотинки/ без ДДС (чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост); 

 
VІІ.Да се извърши продажба на Кирил Василев Андонов с постоянен 

адрес: гр. Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”, кв. “Работнически жилища”, 
бл.4, вх.1, ет.2 и Златка Георгиева Андонова, с постоянен адрес: гр. Бургас, 
ж.к. “Бр. Миладинови”, кв. “Работнически жилища”, бл.4, вх.1, ет.2  за 



придобиване право на собственост на  43,90/951 кв.м. ид. части , от 
поземлен имот с идентификатор по КК 07079.620.308 /УПИ VІ-34, кв.7 по 
плана на к-с “Бр.Миладинови”/чрез продажба по пазарни цени в размер на 
27065,67/двадесет и седем хиляди шестдесет и пет лева и шестдесет и 
седем стотинки/, без ДДС (чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост); 

VІІІ. Да се извърши продажба на Красимир Кирилов Андонов с 
постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”, кв. “Работнически 
жилища”, бл.4, вх.1, ет.2 за придобиване право на собственост върху 
43,90/951 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор по КК 
07079.620.308 /УПИ VІ-34, кв.7 по плана на к-с “Бр.Миладинови”/, по 
пазарна цена в размер на 27065,67/двадесет и седем хиляди шестдесет и 
пет лева и шестдесет и седем стотинки/, без ДДС (чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост);  

ІХ.Да се извърши продажба на Веселин Кирилов Андонов с  
постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”, кв. “Работнически 
жилища”, бл.4, вх.1, ет.2, за придобиване право на собственост върху 
24,78/951 кв.м.  идеални части от поземлен имот с идентификатор по КК 
07079.620.308/УПИ VІ-34, кв. 7 по плана на ж.к. “Бр.Миладинови”/ по 
пазарна цена в размер на 15277,61/ петнадесет хиляди двеста седемдесет и 
седем лева и шестдесет и една стотинки/ без ДДС, определени от 
независим оценител. 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
39. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска 
собственост, с идентификатор 07079.659.442 по КК, идентичен с УПИ ІV, 

кв.5 по плана на ПЗ „Победа”, гр. Бургас. 
 

Р Е Ш Е Н И E : 

НЕ ПРИЕМА докладната записка и предложения проект за 
решение. 

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

 
40. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, с идентификатор 07079.659.499 по КК, идентичен с 
УПИ ХІ, кв.5 по плана на ПЗ „Победа”, гр. Бургас. 

 
 



 
Р Е Ш Е Н И E : 

НЕ ПРИЕМА докладната записка и предложения проект за 
решение.  
 

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

41. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, с идентификатор 07079.661.632 по КК, идентичен с 
УПИ І, кв.25 по плана на кв. Победа, гр. Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 
 

НЕ ПРИЕМА докладната записка и предложения проект за 
решение. 

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

  
42. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, с идентификатор 07079.621.231 по КК, идентичен с 
УПИ VІІІ кв.1А по плана на ПЗ „Север”, гр. Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 
 

      НЕ ПРИЕМА докладната записка и предложения проект за 
решение.  

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

 
43. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ ид. част от УПИ ІХ – 24, кв.16 по плана на кв. 

Ветрен – Бургас. 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

Да се продаде на Геновева Маринова Атанасова с постоянен адрес: 
гр. Бургас, ул. „Хан Аспарух” № 24, ет. 3,273,50/547 (двеста седемдесет и 
три цяло и петдесет върху петстотин четиридесет и седем) кв.м. идеална 
част от УПИ ІХ – 24 (девет римско тире за имот планоснимачен номер 



двадесет и четири), кв. 16 (шестнадесет) по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, 
целият с площ 547 (петстотин четиридесет и седем) кв.м., при граници: 
североизток - УПИ VІІІ – 23, югозапад – УПИ Х – 25, северозапад – УПИ 
ХІV – 9, югоизток – улица, за сумата 13 800 (тринадесет хиляди и 
осемстотин) лева, без ДДС. 
    --------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

44. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими 
имоти, частна общинска собственост, находящи се в с.Рудник и с.Черно 

море, Община Бургас. 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – 
Бургас, на недвижими имоти, находящи се в с. Рудник и с. Черно море, 
Община Бургас, както следва: 

1. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ 
ХХІ-390 (двадесет и едно римско за имот с планоснимачен номер триста и 
деветдесет) с площ 1188 (хиляда сто и осемдесет и осем) кв.м., в квартал 30 
(тридесет) по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, при 
граници: север – УПИ ХХІІ-386,387; изток - улица; юг – улица; запад – 
УПИ ХХ-390, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт № 
4420/27.11.2006год. за частна общинска собственост, с начална тръжна 
цена 26700 (двадесет и шест хиляди и седемстотин) лева, без ДДС. 
 2. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ 
VІІІ-1195 (осем римско за имот с планоснимачен номер хиляда сто 
деветдесет и пет) с площ 568 (петстотин шестдесет и осем) кв.м., в квартал 
84 (осемдесет и четири) по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община 
Бургас, при граници: североизток – УПИ VІ-1193,1194 и УПИ VІІ-
1193,1194; югоизток – улица; югозапад – УПИ ІХ-1196, северозапад – УПИ 
ХІІ-1197,1198, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт №4904/ 
04.02.2008год. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 
12700 (дванадесет хиляди и седемстотин лева) лева, без ДДС. 

 3. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ ІХ-
1196 (девет римско за имот с планоснимачен номер хиляда в квартал 84 
(осемдесет и четири) по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община 
Бургас, с площ 688 (шестстотин осемдесет и осем) кв.м., отреден за 
жилищно строителство, при граници: североизток – УПИ VІІІ-1195; 
югоизток – улица; югозапад – УПИ Х-1197 и УПИ ХІ-1197; северозапад-
УПИ ХІІ-1197,1198 актуван с Акт №4905/04.02.2008год. за частна 



общинска собственост, с начална тръжна цена 14400 (четиринадесет 
хиляди и четиристотин) лева, без ДДС. 

 4. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ 
ІІІ ( три римско) с площ 536 (петстотин тридесет и шест) кв.м., в квартал 
114 (сто и четиринадесет) по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община 
Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: северозапад – 
улица; североизток – УПИ ІV; югоизток – улица; югозапад – УПИ VІ-1674 
и УПИ ІІ-1673, актуван с Акт № 4906/12.02.2008год. за частна общинска 
собственост, с начална тръжна цена 13900 (тринадесет хиляди и 
деветстотин) лева, без ДДС. 
 5. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ 
ІV (четири римско) с площ 506 (петстотин и шест) кв.м., в квартал 114 (сто 
и четиринадесет) по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, 
отреден за жилищно строителство, при граници: северозапад – улица; 
североизток – УПИ V; югоизток – улица; югозапад – УПИ ІІІ; актуван с 
Акт № 4907/12.02.2008год. за частна общинска собственост, с начална 
тръжна цена 13500 (тринадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС. 
 6. Недвижим имот, находящ се в с. Черно море, представляващ УПИ 
V (пет римско) с площ 549 (петстотин четиридесет и девет) кв.м., в квартал 
114 (сто и четиринадесет) по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община 
Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: северозапад – 
улица; североизток – улица; югоизток – улица; югозапад – УПИ ІV; 
актуван с Акт № 4908/12.02.2008год. за частна общинска собственост, с 
начална тръжна цена 14200 (четиринадесет хиляди и двеста) лева, без 
ДДС.  
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
45. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска 
собственост, с идентификатор 07079.661.280 по КК, идентичен с УПИ ХІ – 
594, кв.26 по плана на кв. Победа, гр. Бургас, с отстъпено право на строеж, 

по реда на §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС (ДВ бр.54/2008 год.) 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

Да се продаде на Кирилка Георгиева Георгиева с постоянен адрес: гр. 
Бургас, ул. „Антон Иванов” 25а, ½ идеална част от поземлен имот с 
идентификатор 07079.661.280 по КК на гр. Бургас, целият с площ 240 
кв.м., при съседи: 07079.661.289; 07079.661.288; 07079.661.281; 
07079.661.564; 07079.661.621; 07079.661.290, идентичен с УПИ ХІ – 594 в 
кв. 26 по плана на кв. Победа, гр. Бургас, целият с площ 241 кв.м., при 
граници: изток – ул. „Телериг”, запад – УПИ ХХ – 603, север – УПИ Х – 



593, юг – УПИ ХІІ-595, за сумата 8 940 /осем хиляди деветстотин и 
четиридесет/ лева, без ДДС, представляваща данъчната оценка, увеличена 
с 20 % за 100/241 кв.м. ид. части и пазарната стойност на 20,50/241 кв.м. 
идеални части, изготвена от независим оценител. 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
46. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Допълнение към Решение по т. 23 (Протокол 
№23/23.07.09 г.)  на Общински съвет – Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия 

длъжността управител на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас, 
считано от 01.08.2009 г. в трикратен размер на средната брутна месечна 
заплата в Дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на 
Община Бургас. 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
47. 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/. 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  
 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение на 
Общински съвет - Бургас по т. 35 от дневния ред на проведеното на  
19.03.09 г. с продължение на 25.03.2009 г. заседание, (Протокол №19), като 
на редове от втори до шести думите “ урегулиран поземлен имот ІІІ - 819 
(трето римско, тире осемстотин и деветнадесет) в кв. 25 (двадесет и пет) по 
плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, целият с площ 630 (шестстотин и 
тридесет) кв.м, за сумата 26536,00 (двадесет и шест хиляди петстотин 
тридесет и шест) лева”, да се четат поземлен имот с идентификатор 
07079.820.258, с площ 622 кв.м. по КК на гр. Бургас, при съседи: 
07079.820.257,07079.820.259,07079.820.284,07079.820.285,07079.820.919, 
идентичен с УПИ УПИ ІІІ-819, кв. 25, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, 
при граници: североизток – УПИ ІV-820, югоизток – УПИ ХVІІ-832, 
югозапад – УПИ ІІ-818, северозапад – улица, за сумата от 20959 (двадесет 
хиляди деветстотин петдесет и девет) лева, без ДДС, представляваща 
данъчната оценка, увеличена с 20 %. 

 



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

48. Докладна записка от Д-р Лорис Мануелян – Заместник – кмет 
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и 
спорт” на Община Бургас относно: Поправка на допусната фактическа 

грешка в решение по т. 72 от протокол № 23/23 юли 2009 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Допуска поправка на фактическа грешка в Решение по т.72 от 
Протокол № 23/ 23.07.2009г., както следва:  

1. В точка 1, предоставя на Стоян Станков сумата от 1000 
(хиляда) лева по дейност 714 – „Спортни бази и спорт за всички” - § 1098. 

2. В точка 2, намалява с 1000 (хиляда) лева субсидирането за 
резерв на спортни клубове, дейност 714 - § 4309. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
49. Докладна записка от Ваклин Атанасов Стойновски - общински 

съветник в Общински съвет – Бургас относно: Проверка и 
предприемане на действия свързани с поставени устройства за визуално 
наблюдение /камери/ на имоти и съоръжения – общинска собственост 

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
1. Възлагаме на Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и 

сигурност” и Дирекция „Управление на общинска собственост” да 
извършат съответните проверки и да отговарят на въпросите: 

- Колко устройства за визуално наблюдение /камери/ са инсталирани 
на места и съоръжения общинска собственост; 

- Има ли законово и/или договорно основание за инсталирането 
устройства за визуално наблюдение /камери/; 

- Използуват ли устройствата ел. захранване, как се осигурява 
захранването на устройствата и кой заплаща ползваната енергия; 

2. В случай, че бъде установено ползването на общинското 
имущество чрез инсталиране на устройства за визуално наблюдение 
/камери/ и транслитирането на сигнал, без нужното основание, възлагаме 
на компетентната администрация: 

 - Да извърши незабавно премахване на устройствата и сезирането 
на компетентните съдебни и други органи за извършеното нарушение ; 

 - Променя размера на месечното обезщетение , определено с 
Решение по т.23 от Протокол № 16/18 и 20.12.2008 год. на Общински 
съвет-Бургас,  дължимо от предприятия , предоставящи електронни 



съобщителни мрежи и/или услуги по смисъла на пар.1,т.50 от ДР на ЗЕС, 
от 1,00 лв. на 22,00 лв., без ДДС, за ползването на всяка единица-имот или 
вещ, публична или частна общинска собственост, за всички електронни 
съобщителни устройства по смисъла на пар.1,т.14 от ДР на ЗЕС, за всеки 
кабел и/или друго телекомуникационно съоръжение-камера, усилвател, 
суич и др.  
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

50. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Намаляване на предвидените в собствения 
бюджет средства – „Други дейности по образованието” § 10-98 – 

„Програма за интеграция за етническите групи” с 20 000 (двадесет хиляди) 
лева и завишаване бюджета на ЦДГ №1 „Звездица” – Бургас в § 10-15 със 

сумата в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева за оборудване на 
помещения в съществуващата сграда. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 1. Намалява предвидените в собствения бюджет средства - § 
10-98 „Други дейности по образованието” – „Програма за интеграция на 
етническите групи” с 20 000 (двадесет хиляди) лева. 

2. Завишава бюджета на ЦДГ №1 „Звездица” – Бургас в §10 – 15 със 
сумата в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева за оборудване на 
помещения в съществуващата сграда. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
51.Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община 

Бургас относно: Провеждане на конкурс за отдаване под наем на 
обособени части от имоти – публична общинска собственост, за 

организиране на ученическото столово хранене. 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

І. Да се проведе конкурс за отдаване под наем на обособени части 
от имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, за 
организиране на ученическо столово хранене, както следва: 

1. Помещения (столова) с полезна площ 138,47 кв. м., находящи се 
в сутерена в сградата на ОУ “Г. Бенковски” в гр. Бургас, при граници: 
изток – външен зид; запад – външен зид; север – външен зид; юг – склад и 
павилион с полезна площ – 16,24 кв.м., находящ се в сградата на 
училището при граници: изток – коридор, запад – външен зид, север – 
фоайе, юг – учебна стая с начална конкурсна цена 300,00 (триста) лв. на 
месец, без ДДС.  



2. Павилион за закуски с полезна площ 13,10 кв.м., находящ се на 
партер в сградата на СОУ „Иван Вазов” и ПГЕЕ “К.Фотинов” в гр. Бургас, 
при граници: изток – коридор, запад – стълбище, север – външен зид, юг – 
коридор с начална конкурсна цена 120 (сто и двадесет) лв., без ДДС. 

3. Помещения с полезна площ 34,40 м² находящи се на първи етаж в 
сградата на ОУ ”Васил Левски” в кв.Горно Езерово, при граници: изток – 
фоайе; запад – външен зид; север – външен зид и класна стая; юг – 
медицински кабинет и чакалня, с начална конкурсна цена 80,00 
(осемдесет) лв. на месец, без ДДС.Помещението е микрокухня - 
подходящо за пакетирани закуски. 

4. Помещение представляващо павилион с полезна площ 4,00 м² 
находящо се на първи етаж в сградата на ОУ ”Христо Ботев” в м.с. Черно 
море, при граници: изток – външен зид; запад – стоматологичен кабинет; 
север – коридор; юг – вход училище, с начална конкурсна цена 50,00 
(петдесет) лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за пакетирани 
закуски. 

5. Помещения, с полезна площ 118,00 кв.м.,находящи се в сутерена 
в сградата на ОУ ”Любен Каравелов”, гр.Бургас, при граници: изток-
вътрешен зид, запад-външен зид, север-вътрешен зид, юг-външен зид, с 
начална конкурсна цена 150,00 (сто и петдесет) лв. на месец, без 
ДДС.Помещението е подходящо за столова (разливочна). 

6. Помещения с полезна площ 430,00 кв. м., находящи се на първи 
етаж в блок “Г” на ОУ “Христо Ботев”, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, при 
граници: изток - външен зид; запад – външен зид и стълбище блок “А”; 
север – външен зид; юг – външен зид, и павилион с полезна площ 10,45 
кв.м. в сградата на училището с начална конкурсна цена 300,00 (триста) лв. 
на месец, без ДДС; 

7. Помещения с полезна площ 89,53 кв. м., находящи се в сутерена в 
сградата на ОУ “Христо Ботев”, с. Маринка, Община Бургас, при граници: 
изток – вътрешен зид; запад – вътрешен зид; север – външен зид; юг – 
вътрешен зид, с начална конкурсна цена 100,00 (сто) лв. на месец, без 
ДДС. 

ІІ. Определя следните изисквания към кандидатите: 
1.Предлаганият асортимент в ученическия стол или павилион да е 

съобразен съгласно Наредба №37 от 21.07.2009 г. за Здравословно 

хранене на учениците, изд. от МЗ, обн. ДВ бр.63 от 07.08.2009г. в сила 

от 15.09.2009год.  

2.Качеството на хранителните продукти и стоки да отговаря на 
изискванията на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90 от 15.10.1999г., изм. и 



доп. бр.31 от 13.04.2007г., в сила от 13.04.2007г..), за което Изпълнителят 
гарантира със сертификат за качество, произход и годност от производител 
към момента на всяка доставка. 

3.Доставяните продукти да бъдат съпроводени със сертификати за 
качество, издадени от съответните надлежни органи. 

4.Предлаганата храна в столовете да е приготвена съгласно изискванията 

на „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, издателство 

Техника, 2002г., както и да се спазва Наредба №23 от 2005г. за 

физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 63 от 2005г.). 

5. Цените на предлаганите асортименти да не са по-високи от 
пазарните със същия грамаж. 

6.Кандидатът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, 
който се доказва с копие от разплащателната ведомост за месеца, 
предхождащ подаването на предложението. 

7.Да разполагат с квалифициран персонал, обезпечаващ 
организирането на ученическото столово хранене. 

8.Да представи доказателства за извършване на подобен вид дейност. 
9.Да поддържа за своя сметка техниката и съоръженията в 

кухненския блок и предоставения инвентар, посочени в приемно – 
предавателния протокол. 

10.Да поема всички разходи за ел. енергия, вода, топлинна енергия и 
други консумативи в наетия от фирмата обект. 

11.Кандидатът да предложи инвестиции в обекта, както и социални 
ангажименти към училището. 

12.В проекто – договора, неразделна част от документацията за 
провеждане на конкурса, да бъдат включени следните клаузи: 

12.1.Качеството на предлаганата храна и количеството на влаганите 
продукти подлежи на контрол от органите, оторизирани в дейността с 
нормативни документи. 

12.2.Изпълнителят поема всички отговорности, свързани с 
изискванията на нормативните документи на РИОКОЗ и Областна 
инспекция по труда. 

12.3. Месечните наемни вноски да се прихващат от стойността на 
извършените инвестиции. В случай, че размерът на направените 
инвестиции е по-голям от общия размер на наемните вноски, 
Изпълнителят не може да претендира заплащането им от Общината. 

12.4. Инвестициите на фирмите наематели ще се приспадат от наема 
при представени съответни фактури за извършена дейност и след 



получаване на Акт 19 при извършени проверка на обектите от комисия 
назначена със Заповед от Кмета на Община Бургас.       

ІІІ. Критерии за оценка на предложенията. 
Критерии за оценка на предложената от участника цена и начин на 

определяне на тежестта им в комплексната оценка – икономически най–
изгодното предложение, класирането да се извърши на база следните 
критерии: 

 
1. К1 – Цена (месечна наемна цена, в лева, без ДДС): 
Кандидатите получават от 1 до 70 точки. 
Оценяването се извършва по формулата: 
 

К1 = Ц(участник)   х 70, 
Ц(максимална) 

 
където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц(максимална) е 
най–високата предложена такава. 

Тежест на критерия: N1=70. 

 
 2. К2 – Размер на инвестицията (в лева), която ще бъде вложена в 
ученическия стол с приложени подробни количествено-стойностни 
сметки за инвестицията. 

 Кандидатите получават от 1 до 30 точки. 
 Оценяването се извършва по формулата: 
 

К2 = И(уч.)  х 30, 
  И(макс.) 

 
където И(участник) е предложеният от кандидата размер на инвестиция, а 
И(максимална) е най–високият предложен размер на инвестиция, която ще 
бъде вложена в ученическия стол. 

 
Тежест на критерия: N3=30. 

 
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати 

се извършва по формулата:  
К=К1хN1+К2хN2 

 
На първо място да бъде класиран кандидата получил най - висока 

комплексна оценка К. 
 
 



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

52. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Прекратяване на процедурата по конкурса за 
избор на управител на „Медицински център - І” ЕООД гр. Бургас и 

определяне на условия и ред за провеждане на нов конкурс. 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

І. Прекратява процедурата по конкурса за избор на управител на 
„Медицински център – І” ЕООД гр. Бургас. 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов 
Николов да обяви конкурс за длъжността управител на „Медицински 
център – І” ЕООД гр. Бургас. 

1.Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите, както 
следва: български граждани, които не са осъждани за умишлени 
престъпления от общ характер; да притежават образователно-
квалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по 
здравен мениджмънт; да имат най-малко пет години трудов стаж като 
лекар; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен 
„магистър” да имат призната специалност. 

2. Определя ред за провеждане на конкурса, както следва: по 
документи, представяне на програма за развитие на лечебното заведение за 
3 – годишен период и събеседване с кандидатите. 

3. Оценяването на кандидатите да се извърши в състав от 5 – души, 
от които един правоспособен юрист – общински съветник, един магистър 
по медицина – общински съветник, един представител на Регионален 
център по здравеопазване, и двама представители на общинска 
администрация. 

4. Избира комисия в състав: 
………………. – общински съветник - юрист, …………………. – общински 
съветник - магистър по медицина, един представител на регионален център 
по здравеопазване и двама представители на общинска администрация. 

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Бургас Димитър Николов 
Николов да сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат договор за 
управление по приложения в докладната образец.  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
53. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Прекратяване на процедурата по конкурса за 
избор на управител на „Медицински център - ІІІ” ЕООД гр. Бургас и 

определяне на условия и ред за провеждане на нов конкурс. 
Р Е Ш Е Н И Е : 
 



        І.Прекратява процедурата по конкурса за избор на управител на 
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ІІІ”ЕООД гр.Бургас 
        IІ.Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов 
Николов да обяви конкурс за длъжността управител на „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР – ІІІ”ЕООД гр.Бургас 
       1.Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите, както 
следва:български граждани, които не са осъждани за умишлени 
престъпления от общ характер; да притежават образователно-
квалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по 
здравен мениджмънт; да имат най-малко пет години трудов стаж като 
лекар; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен 
„магистър” по медицина,  да имат призната специалност. 
        2.Определя ред за провеждане на конкурса, както следва: по 
документи, представяне на програма за развитие на лечебното заведение за 
3-годишен период и събеседване с кандидатите. 
        3.Оценяването на кандидатите да се извърши в състав от 5- души, от 
които един правоспособен юрист – общински съветник, един магистър по 
медицина – общински съветник , един представител на Регионален център 
по здравеопазване, и двама представители на общинска администрация 
        4.Избира комисия в състав: 
   …………………………. – общински съветник - юрист, 
……………………………….. – общински съветник - магистър по 
медицина, един представител на регионален център по здравеопазване и 
двама представители на общинска администрация.  
        IIІ. Упълномощава кмета на Община Бургас Димитър Николов 
Николов да сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат договор за 
управление по приложения в докладната образец. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
54. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Избиране на управител на „Дентален център І – 
Бургас” ЕООД. 

 
Р Е Ш Е Н И Е : 
 

І. ИЗБИРА д-р Димитър Тотев Енчев от гр. Бургас, ул. 
„Сливница”№72-74 за управител на „Дентален център - І - Бургас” ЕООД – 
гр. Бургас, рег. по ф.д. №330/01.02.2000 г. на Бургаския окръжен съд, със 
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александрийска”120, 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 „Дентален център - І - 
Бургас” ЕООД. 

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

55. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Допълнение на Решение на Общински съвет – 

Бургас /Протокол № 23 от 23.07.09 г., т .11/ 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1. Да се увеличи щата към функция „Здравеопазване” с две бройки 
среден медицински персонал, считано от 01.09.2009 г. 

2. Да се осигури изпълнението на: 
     - § 0100 – заплати на персонал, зает по трудови правоотношения – с 
5 000 лв. 
     - § 0500 – осигурителни вноски от работодателя - с 1 500 лв. 
Осигуряването на финансовите средства е за сметка на дейност 431 от 
бюджета на ОДЗ № 11 „Коледарче”. 

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

56. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Даване на съгласие за провеждане на 

акредитационна процедура на „Медицински център І – Бургас” ЕООД. 
 

Р Е Ш Е Н И Е :  
 

Дава съгласие за провеждане на процедура по акредитация на 
„Медицински център І – Бургас” ЕООД. 

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

57. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Даване на съгласие за провеждане на 

акредитационна процедура на „Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД. 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 



           Дава съгласие за провеждане на процедура по акредитация на 
„Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
58. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Даване на съгласие за провеждане на 

акредитационна процедура на „Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД. 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
Дава съгласие за провеждане на процедура по акредитация на 

„Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
59. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 
Община Бургас относно: Даване на съгласие за провеждане на 
акредитационна процедура на „Дентален център І –Бургас” ЕООД 

 
Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Дава съгласие за провеждане на процедура по акредитация на 
„Дентален център І –Бургас” ЕООД  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     
60. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на 

Община Бургас относно: Избор на проверители – регистрирани одитори 
за извършване на независим финансов одит на годишните финансови 

отчети за 2009 година на общинските търговски дружества. 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

        1. За извършване на независим финансов одит на годишните 
финансови отчети за 2009 г. на общинските търговски дружества 
Общински съвет - Бургас избира следните регистрирани одитори по 
дружества: 

№ по 
ред 

Търговско дружество 
Име и фамилия на 

избрания регистриран 
одитор 

1 „Бургаски пазари” ЕООД 
„Бургас одитинг” ООД 
Марийка Тихолова  

2 „Бургасбус” ЕООД 
„Бургаска одиторска 
компания” ООД  
Георги Дочев  

3 „Благоустройствени строежи” ЕООД 
„Бургас одитинг” ООД 
Марийка Тихолова  

4 „Хляб и хлебни изделия” ЕООД 
„Бургас одитинг” ООД 
Марийка Тихолова  



5 
„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания 

със стационар”  ЕООД 
Петко Желев 

 
                   2. Управителите на общинските еднолични дружества с ограничена 

отговорност да сключат договор с избраните регистрирани одитори за 
извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети 
за 2009 г. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     
 
    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС 

 
                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) СН. МАДЖАРОВА 

 
 


