ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 25
от заседанието на 22. 10 .2009 година
ВЪПРОСИ НА ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Предложение до МС за отпускане на персонална
пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на бургаската
художничка Райна Николова Рачева.
2. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Удостояване на проф. дхн Ованес Гаро Мекенян
със званието „Почетен гражданин на Бургас”.
3. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Удостояване на Джон Лоутън със званието
„Почетен гражданин на Бургас”.
4. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Отправяне предложение за предоставяне в
управление на имоти – публична държавна собственост на Община
Бургас, с оглед организация по изпълнение на проекта „Зона за
обществен достъп Бургас”.
5. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Вливане на „Аптеки” ЕООД гр. Бургас в
„Бургаски пазари” ЕООД гр. Бургас.
6. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Одобрение на окончателен договор за учредяване
право на строеж в УПИ – І, в кв.11, по плана на зона „А” в ж.к.
„Меден рудник”, гр. Бургас, за изграждане на „Многопрофилна
болница за активно лечение с Медицински център” срещу
обезщетение с реални обекти.

7. Докладна записка от Група общински съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Допълнение и изменение на Правилника за
организацията
и
дейността
на
Общинския
съвет
и
взаимодействието му с общинската администрация на Община –
Бургас.
8. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова –
Председател на Общински съвет – Бургас относно: Избор на
членове на комисии.
9. Докладна записка от Атанаска Николова – Заместник – кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Упълномощаване Кмета
на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на
Министерството на регионалното развитие и благоустройство като
обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по
проект „Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в
Приморски парк – Бургас”, договор № BG161РО001/1.40.3/2008/015, одобрен по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013, схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ ВG161РО001/1.4-0.3/2008/015: „Подкрепа за
изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за
укрепване на свлачища в градските агломерации”
10. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Смяна на източници на финансиране в
капиталовата програма на Бюджет 2009 година.
11. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Откриване на извънбюджетна левова сметка на 58
училища, детски градини и извънучилищни звена от Община
Бургас – бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” – проект BG051РО001/3.1-01 – Национална
програма „ИКТ в образованието” /домашен интернет за учители/
12. Докладна записка от Димитър 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.
13. Докладна записка от Димитър 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.

14. Докладна записка от Димитър 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.
15. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: І. Промяна на името на РТВ; ІІ. Приемане на
наредба за изменение и допълнение на тарифата към „Наредба за
определянето и администрирането на местните данъци, такси и
цени на услуги на територията на Община Бургас”, раздел V
„Образование, култура и младежки дейности”, т.7 Радиоцентър
Бургас.
16. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник - кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на Спортна зала „Никола
Станчев” за управление и поддръжка на общинско предприятие
„Спортни имоти, паркинги и гаражи” и приемане на Наредба за
допълнение на Приложение № 2 на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас.
17. Ново обсъждане на Решение на Общински съвет – Бургас,
прието по точка №9 от протокол 24 от 17 септември 2009
година.
18. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Определяне на преимуществен ползвател на
моторно превозно средство, собственост на Община Бургас,
прехвърлено от Министерството на образованието, младежта и
науката за превоз на ученици.
19. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на нежилищно помещение,
публична общинска собственост за временно и безвъзмездно
ползване на Природо математическа гимназия „Акад. Никола
Обрешков”, гр. Бургас.
20. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова относно:
Промени в Правилника за дейността на Общинска агенция за
приватизация – Бургас.

21. 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.
22. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Учредяване право на строеж за надстройка на
съществуваща жилищна сграда, находяща се в съсобствен
поземлен имот с идентификатор 07079.830.7 по КК на град Бургас,
идентичен с УПИ І – 18,19 в кв. 7 по плана на кв. Крайморие, гр.
Бургас.
23. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Определяне оценка на земя, находяща се във
вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр. Бургас, на
физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)
24. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица, придобили право на собственост с влезли
в сила заповеди по реда на §4 „а” и §4 „б” от ПЗР на ЗСПЗЗ, върху
предоставени за ползване земи, находящи се във вилна зона
„Боровете”, землище кв. Банево, гр. Бургас, ЕКАТТЕ 02573,
идентификатор по КВС – имот № 167.
25. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физическо лице в УПИ І – 430, в квартал 23 по плана на с.
Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на
общината.
26. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физическо лице в УПИ ІІ – 1373, в квартал 108 по плана
на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта
на общината.
27. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община

Бургас и физически лица в УПИ І – 1515, в квартал 107 по плана на
с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на
общината.
28. Докладна записка от Йорданка
Бенова – Ананиева –
Заместник-кмет на Община Бургас относно: І. Съществуването
на паралелки от І до VІІІ клас за учебната 2009/2010 година в
учебните заведения на територията на Община Бургас с по-малко
от установения брой ученици, определен в Наредба №7 от
29.12.2000 година от МОМН /обн. в ДВ бр.4/ 2001.; последно
изменение бр.70 от 08.08.2008 г/
ІІ. Съществуването на 1
маломерна сурдопаралелка в VІ клас на ОУ „П.К. Яворов” –
Бургас.
29. Докладна записка от Йорданка
Бенова – Ананиева –
Заместник-кмет на Община Бургас относно: Допълнение в
списъка на лицата, щатни изпълнители от ПФА „Странджа” –
Бургас, имащи право на 80 % от действителни разходи за
транспорт.
30. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – Заместник –
кмет на Община Бургас относно: Редуциране средствата за карти
с намаление на правоимащите групи.
31. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Приемане на доклад на комисията за
самооценяване, определена със Заповед № 3/09.09.2009г. на
Управителя на „Медицински център І-Бургас” ЕООД.
32. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Приемане на доклад на комисията за
самооценяване, определена със Заповед № РД -07- 5/18.09.2009г. на
Управителя на „Медицински център ІІ-Бургас” ЕООД.
33. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Приемане на доклад на комисията за
самооценяване, определена със Заповед № 75/02.07.2009 г. на
Управителя на „Дентален център І-Бургас” ЕООД.
34. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността
управител на „Медицински център – І” ЕООД, гр. Бургас.

35. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността
управител на „Медицински център – ІІІ” ЕООД, гр. Бургас.
36. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Даване на съгласие за провеждане на
акредиционна процедура на отделение по лъчелечение към
„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със
стационар – Бургас” ЕООД, гр. Бургас.
37. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Заместник – кмет
на Община Бургас относно: Намаляне на нормативно
необходимата площ на едно болнично легло в новоизграждащата се
„Специализирана хирургическа болница за активно лечение” в
УПИ – VІ, кв.3 по плана на ж.к. „Зорница”, гр. Бургас.
38. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Разкриване на Кризисен център за помощ и
подкрепа на жертви на насилие и финансирането му като държавно
делегирана дейност.
39. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев и Семир Абумелих
– общински съветници от групата общински съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Стабилна тенденция към повишаване на
престъпните съвкупления с малолетни – деца, не навършили 14годишна възраст, констатирани в общинските и тези с общинско
участие, лечебни заведения.
40. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: 1.Одобряване на Подробен устройствен план –
План за улична регулация за пътна връзка на обслужваща улица с
път ІІ – 79 Бургас – Средец за обслужване на поземлени имоти с пл.
№ 723, 747, 776, 777 и 740 в промишлена зона „Меден рудник” 2.
Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична
регулация за трасе на пътна връзка за обслужване на
новообразувани УПИ ІV – 49 и V – 50 в масив 52 в местността
„Султан тарла” в землището на с. Рудник. 3. Одобряване на
Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на
пътната връзка и обслужващите улици за обслужване на имоти
пл.№ 66, 96, 97, 98, 99, 100 и 101 в масив 37 в местността
„Голямата нива” в землището на Банево. 4. Одобряване на
Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на

пътната връзка за „Шато Маринка” в УПИ І – 30 и ІІ – 31 в
местността „Тодорови колиби” в землище Маринка.
41. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Допускане поправка в решение на Общински
съвет – Бургас, прието по т.66, от дневния ред на проведеното на
23.04.09 г., с продължение на 28.04.09 г. заседание /Протокол №20/.
42. Докладна записка от Делян Иванов – общински съветник от
ПП „Атака” и заместник - председател на Постоянната
комисия по правни въпроси и обществен ред относно:
Приемане на проект на етичен кодекс на общинските съветници и
публичните служители от Община Бургас.
43. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова
относно: Избор на комисия по чл. 5, ал.1 от Наредба № 2 от
08.01.2008 г. за съдебни заседатели, издадена от Министъра на
правосъдието, обн. ДВ, бр.6 от 18. 01.2008 г.
44. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Попълване състава на Обществен съвет по
социално подпомагане към Община Бургас.
45. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Приемане на доклад на комисията за
самооценяване, определена със Заповед№1/05.10.2009г. на
Управителя на „Медицински център ІІІ – Бургас”ЕООД.
46. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с
проектопредложения за финансиране по Проект „Красива България”
на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по :
Мярка 01 – „Подобряване на градската среда”, Мярка 02-01
„Защитено жилище” и Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на
социални домове”.
47. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на средства от Общински бюджет за
финансиране на Кризисен център за настаняване, помощ и подкрепа
на пострадали от насилие, лишени от дом и лица в бедствие при
кризисни ситуации.

………………………………………………………………………………
1. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Предложение до МС за отпускане на персонална
пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на бургаската
художничка Райна Николова Рачева.
РЕШЕНИЕ:
Предлага на Министерски съвет на Република България да отправи
предложение до Народното събрание за отпускане на пенсия за особени
заслуги към държавата и нацията на бургаската художничка Райна Николова
Рачева.
----------------------------------------------------------------------------------------2. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Удостояване на проф. дхн Ованес Гаро Мекенян със званието
„Почетен гражданин на Бургас”.
РЕШЕНИЕ:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” проф. дхн
Ованес Гаро Мекенян.
------------------------------------------------------------------------------------------3. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Удостояване на Джон Лоутън със званието „Почетен гражданин
на Бургас”.
Р Е Ш Е Н И Е:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” Джон
Лоутън.
------------------------------------------------------------------------------------------4. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Отправяне предложение за предоставяне в управление на имоти
– публична държавна собственост на Община Бургас, с оглед организация
по изпълнение на проекта „Зона за обществен достъп Бургас”.

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Отправя искане за безвъзмездно получаване от държавата правото
на управление на територията на пристанище „Изток”, ведно с
прилежащите сгради и инфраструктура, представляващи държавна
публична собственост , с площ общо 224 412 кв.м. , с граници: юг-море,
север – ул. „Александър Батенберг”, ЦГЧ, морска градина, запад –
територия на пристанище Бургас и сгради на описаната територия
съгласно приложения списък.
2. Упълномощава Кмета на Община Бургас след положително
решение от Министерски съвет да сключи с областния управител договор
за предоставяне на управлението, в който се уреждат правата и
задълженията на двете страни.
------------------------------------------------------------------------------------------5. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Вливане на „Аптеки” ЕООД гр. Бургас в „Бургаски пазари”
ЕООД гр. Бургас.
Р Е Ш Е Н И Е:
І. ПРЕОБРАЗУВА „АПТЕКИ” ЕООД ГР.БУРГАС, ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ
В „БУРГАСКИ ПАЗАРИ ”ЕООД ГР.БУРГАС:
1. Прекратява без ликвидация „Аптеки”ЕООД Бургас чрез вливане в
„Бургаски пазари”ЕООД гр.Бургас.
2. Приемащото „Бургаски пазари” ЕООД гр.Бургас е универсален
правоприемник на прекратеното „Аптеки” ЕООД гр.Бургас и поема
активите и пасивите му, описани към датата на вписване на вливането в
Търговския регистър на Агенция по вписванията.
3. Овластява управителя на „Аптеки”ЕООД Бургас да заяви за
вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията по партидата
на Дружеството вливането и извършените промени в подлежащите на
вписване обстоятелства, произтичащи от него.
ІІ. ПРЕОБРАЗУВА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ”ЕООД ГР. БУРГАС ЧРЕЗ
ВЛИВАНЕ В НЕГО НА „АПТЕКИ” ЕООД ГР. БУРГАС
1. „Бургаски пазари” ЕООД - гр.Бургас приема вливането на
„Аптеки” ЕООД Бургас, като изцяло поема неговата дейност и имущество
към датата на вписване на вливането в Търговския регистър на Агенция по
вписванията.

2. „Бургаски пазари” ЕООД гр.Бургас е универсален правоприемник
на прекратеното чрез вливане „Аптеки” ЕООД Бургас и поема активите и
пасивите му, описани в заключителния баланс към датата на вписване на
вливането в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
3. Овластява управителя на „Бургаски пазари”ЕООД гр. Бургас да
заяви за вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията по
партидата на Дружеството вливането и извършените промени в капитала
на „Бургаски пазари”ЕООД гр.Бургас и подлежащите на вписване
обстоятелства, произтичащи от решенията по т.ІІ, 1-4.
ІІІ. На основание чл.262д, ал.2 от Търговския закон приема проект на
договор за преобразуване между приемащото дружество – „Бургаски
пазари” ЕООД и вливащото се дружество – „Аптеки” ЕООД гр. Бургас
ІV. В тримесечен срок от вписването в търговския регистър на
вливането да се изготви доклад за финансовия резултат от дейността на
търговските обекти на „Аптеки ЕООД.
------------------------------------------------------------------------------------------6. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Одобрение на окончателен договор за учредяване право на
строеж в УПИ – І, в кв.11, по плана на зона „А” в ж.к. „Меден рудник”, гр.
Бургас, за изграждане на „Многопрофилна болница за активно лечение с
Медицински център” срещу обезщетение с реални обекти.
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява приложения окончателен договор, сключен между Община
Бургас и „Многопрофилна болница за активно лечение – д-р Пенкови”
ООД – гр. Сливен.
-----------------------------------------------------------------------------------------7. Докладна записка от Група общински съветници на ПП „ГЕРБ”
относно: Допълнение и изменение на Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската
администрация на Община – Бургас.
Р Е Ш Е Н И Е:
Отлага разглеждането на докладната записка за следващото
заседание.
-------------------------------------------------------------------------------------------

8. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет – Бургас относно: Избор на членове на комисии.
Р Е Ш Е Н И Е:
I. Освобождава като член на Постоянната комисия по общинска
собственост и стопанска политика и на Комисията по контрол на
качеството и видове СМР по ремонтно-асфалтовите дейности на
територията на Община Бургас общинския съветник Семир Хусеин
АбуМелих.
II. 1. Избира общински съветник Диян Денев Славов за член на
Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика.
2. Избира общински съветник Диян Денев Славов за член на
Комисия по контрол на качеството и видове СМР по ремонтноасфалтовите дейности на територията на Община Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------9. Докладна записка от Атанаска Николова – Заместник – кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Упълномощаване Кмета на
Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството
на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение,
гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект „Укрепване
на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк – Бургас”,
договор № BG161РО001/1.4-0.3/2008/015, одобрен по Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013, схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ ВG161РО001/1.4-0.3/2008/015: „Подкрепа
за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за
укрепване на свлачища в градските агломерации”
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас за
издаване на запис на заповед без протест и без разноски, в полза на
Министерството на регионалното развитие и благоустройство, платим на
предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по
проект „Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски
парк – Бургас”, договор № BG161PO001/1.4-0.3/2008/015, одобрен по
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.40.3/2008/015: „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна
инфраструктура за укрепване на свлачища в градските агломерации”, в

размер на 297, 351.74 лв. (или 30 % от стойността на общите допустими
разходи).
-----------------------------------------------------------------------------------------10. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Смяна на източници на финансиране в капиталовата програма на
Бюджет 2009 година.
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Утвърждава направените промени в поименния списък на обекти с
източник за финансиране от банков заем, с оглед своевременното му
усвояване – Приложение № 1.
2. Намалява годишната задача на следните обекти:
- обект № 1235 – Информационни табла на туристически обекти §5219 с
10 000 лв. и източник на финансиране СБС.
- обект № 1284 – Атрактивно осветление на общински обекти по списък §
5200 с 24 000 лв. с източник на финансиране СБС.
- обект № 1247 – Придобиване на земя и промяна предназначение на земи
със сумата от 120 000 лв., с източник на финансиране СБС § 5400;
3. Отпада от разчета за финансиране на капиталови обекти за 2009 година
- обект № 1283 – Екопътеки и места за отдих м.”Капчето” § 5200 – 30 000
лв. – с източник СБС;
- обект № 1280- Благоустрояване и външно ел.захранване на ЦДГ
кв.Лозово § 5206 – 100 000 лв. с източник ИБСФ;
- обект № 1086 – Частична актуализация ТИП и РИП на надлез под
Товарна ж.п. гара § 5206 - 24 000 лв. източник СБС;
4. Включва нови обекти в разчета за капиталови разходи за 2009 г., както
следва:
- обект”Поддръжка и ремонт на светещи информационни табла § 5206
7600 лв. с източник СБС;
- обект”Основен ремонт на градинката на подлеза на операта”§ 5100 –
15 000 лв.- източник СБС;
- обект ”Художествено светодиодно осветление на триъгълника при
входа на кръговото движение от гр.Варна и триъгълника за ул.”Д.Димов”§
5206 – 24 000 лв. с източник СБС;
- обект „Електронен вариант Туристическа карта”§ 5301 – 2400 лв. с
източник на финансиране СБС;
- обект № 150 „Главен довеждащ колектор до ПСОВ, М.Рудник”,§ 5206
–50 000 лв.с източник СБС;
- обект”Изработване на обемноградоустройствено решение за ремонт на
моста,организиране и застрояване на предмостово пространство
Приморски парк” § 5200 – 15 000 лв. източник СБС;

5. Завишава годишната задача на:
- обект № 768 – ЦДГ № 26 кв.Лозово със сумата от 100 000 лв.§ 5206 –
източник ИБСФ;
- обект № 106 – Подлез под Товарна ж.п. гара § 5206 със сумата от
24 000 лв. – източник СБС;
- обект № 1201 – Закупуване на автомобил „Паяк” §5203 със сумата от
70000 лв. с източник на финансиране СБС
6. Променя номерата на обектите, както следва:
- обект № 1133 – Удвояване на ул.”Одрин” с годишна задача 100 000
лв. и източник на финансиране банков заем, става обект № 642 Удвояване
на ул.”Одрин” с годишна задача 100 000 лв. и източник на финансиране
банков заем, § 5206;
Приложение №1

ТАБЛИЦА
Предложение за промени в разчета на капиталовите разходи - 2009 год.

№

Обект

Пара- И Източници на финансиране
граф
СБС
Банков заем
Било

134 Канализация и ПСОВ гр.Българово
Благоустр.общ.Лунапарк в Приморски
1160
парк
Реконструкция Стената на приказките и
нов
езеро

Става

Било

5206

250000 250000

5206

60000 120000

Разлика
Разлика
величение намаление

Става

60000

5206

20000

20000

5206

15000

15000

Приморски парк
нов Инженерно-геоложки и хидрогеоложки
проучвания р-т"Казино"
1198

Товарен автомобил

5204

40000

10000

1197

ОП"Общински имоти"-микробус

5204

20000

50000

30000

25000

25000

1059 Заснемания и архитектурни проекти

5309

1224 Сертифициране по ЗЕЕ на общ.сгради

5206

100000 100000

1227ехабилитация ВИК мрежи к-с "М.Рудник"

5206

100000 100000

411 ализация и ПСОВ Ветрен,Банево,Мин.бани

5206

200000 200000

412

Канализация м.с Черно море

5206

150000 150000

1091 конструкция ул."Гурко",ул."Адам Мицкевич"

5206

100000 100000

крайуличен паркинг,велоалея,озеленяване
1237

Спортна площадка кв.Сарафово
Реконструкция общ.път Мин.бани-БаневоИзворище
883

1128 Пътно кръстовище към в.з.Росенец

5206
5206
5206

20000

20000

400000 400000
95000

95000

30000

1246 спортизация и сертификация на общ.сгради
Транспорт.подход от ул.Хр.Ботев към подз.
паркинг"Опера"
1308

5309

30000

30000

5206

10000

10000

1084 Благоустр.простр.м/у бул.Ив.Вазов,
ул.Хан Крум и МЦ I
Изграждане резервоари за поливане в
1307
Приморски парк
768
ЦДГ-26 кв.Лозово
769
ЦДГ-3 кв.Крайморие
109
КПС Сарафово
323портна площадка за деца с физ.увреждания
640
Подземно кабелиране ЦГЧ
Реконструкция ,благоустр.,озеленяване
1085
ул.”ЦарСимеон”
855
Водопровод до ПСОВ М.Рудник
103
Укрепване бул.Ив.Вазов
343 Паркинг и подход бл.78 к-с Лазур
644
ул.Комуна и Бисер

5206

40000

40000

5206
5206 94000
5206 21195
5206 159000
5206 160000
5206 114636

31000

31000

598

Благоустр.бл.411-413 к-с М.Рудник
ВСИЧКО

94000
21195
159000
160000
114636

5206
5206
5206
5206
5206

24990
117000
205000
190000
389000

24990
117000
205000
190000
389000

5206

51179

51179

1526000 1586000 1706000

1646000

90000

-----------------------------------------------------------------------------------------11. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Откриване на извънбюджетна левова сметка на 58 училища,
детски градини и извънучилищни звена от Община Бургас – бенефициенти
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – проект
BG051РО001/3.1-01 – Национална програма „ИКТ в образованието”
/домашен интернет за учители/
РЕШЕНИE:
Дава съгласие за откриване на извънбюджетна левова сметка на 58
училища, детски градини и извънучилищни звена (съгласно списъкПриложение № 1, неразделна част от настоящата докладна записка) за
финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”проект BG051PO001/3.1-01-Национална програма «ИКТ в образованието»
/домашен интернет за учители/.
Приложение № 1
СПИСЪК
на училища и детски градини, за които е необходимо разкриване на

90000

извънбюджетна левова сметка във връзка с дейностите по Оперативна
програма № BG051PO001/3.1-01 –Проект „ИКТ в образованието”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ОДЗ N 1
“Морска звезда”
ОДЗ N 2
“Зорница-Звездица”
ОДЗ N 3
“Звънче”
ОДЗ N 5
“Иглика”
ОДЗ № 7
“Р. Княгиня”
ОДЗ N 9
“Делфин”
ОДЗ N 10 “Славейче”
ЦДГ N 1
“Звездица”
ЦДГ N 2
“К.Андерсен”
ЦДГ N 3
“Радост”
ЦДГ N 5
“Златна рибка”
ЦДГ N 6
“Вълшебство”
ЦДГ N 7
“Синчец”
ЦДГ N 9
“Пламъче”
ЦДГ N10
“Слънце”
ЦДГ N11
“Чайка”
ЦДГ N14
“Здравец”
ЦДГ N17
“Раковина
ЦДГ N20
“Златно ключе”
ЦДГ N 21 “Синчец”-Банево
ЦДГ N27
“Брезичка”
ЦДГ N28
“Детелина”
ЦДГ N29
“Моряче”
Търговска гимназия
ПГМЕЕ
ПГСАГ”К.Фичето”
ПГТ”А.Златаров”
ПГЕЕ”К.Фотинов”
ПГ по транспорт
АЕГ”Г.Милев”
ГРЕ”Раковски”
Вечерна гимназия ”З.Стоянов”
СОУ”Д.Дебелянов”
СОУ”К.Преславски”
СОУ”Й.Йовков”
СОУ”Добри Чинтулов”
СОУ”Петко Росен”
СУ”Ю.Гагарин”
ОУ”Св.Княз БорисI”
ОУ”В..Априлов”

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ОУ”Л.Каравелов”
ОУ”Бр.Миладинови”
ОУ”П.К.Яворов”
ОУ”Г.Бенковски”
ОУ”Кл.Охридски”
ОУ”А.Страшимиров”
ОУ”Хр.Ботев»-кв.Победа
ОУ”Кл.Охридски”-Рудник
ОУ”Хр.Ботев»-Черно море
ОУ”Иван Вазов” -Банево
ОУ”Хр.Ботев”-Ветрен
ОУ”Васил Левски»-Горно
Езерово
ОУ”Хр.Ботев» – Долно Езерово
ОУ”Св.св.Кирил и Методий» Равнец
ОУ”Васил Левски”-Българово
ОУ”Хр.Ботев”-Маринка
НБУ”Михаил Лъкатник”
Общински детски комплекс

-----------------------------------------------------------------------------------------12. Докладна записка от Димитър 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.
РЕШЕНИE:
Да се продаде на ЕТ “ХАЙ - ТИ 23 - ХРИСТИЯН ТАНЕВ”,
гр.Бургас, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Никола
Ботушев” № 68, ЕИК: 102033345, регистриран по фирмено дело
№5897/03.11.1990 год. по описа на БОС, представлявано от собственика
Християн Танев Танев с постоянен адрес: гр.Бургас, ул.”Дебелт” №68,
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 07079.621.231 по одобрената кадастрална карта
(КК), целият с площ 565 (петстотин шестдесет и пет) кв.м, при съседи:
07079.621.19; 07079.621.36; 07079.621.33, идентичен с урегулиран
поземлен имот УПИ VІІІ (осем римско) в кв.1А (едно-А) по плана на
ПЗ”Север”, целият с площ 565 (петстотин шестдесет и пет ) кв.м, при
граници: север-УПИ І, североизток-ул.”Дебелт”, югоизток-ул.”Тодор

Александров”, югозапад-имот пл.№ 245, тупик, за сумата от 155 000 /сто
петдесет и пет хиляди / лева, без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------13. Докладна записка от Димитър 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.
РЕШЕНИE:
Да се продаде на Димитър Николов Банев с постоянен адрес:
гр.Бургас, к/с”Бр.Миладинови” бл.66, вх.4, ет.7 и на ЕТ”ГАБИ-ДИНКО
КОЛЕВ” със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, к/с”Меден
рудник” бл.411, вх.8, ет.8, ЕИК 102761457, регистриран по
ф.д.№294/05.02.2002 год. по описа на БОС, представляван от
собственика Динко Райчев Колев с постоянен адрес: гр.Бургас,
к/с”Меден рудник” бл.411, вх.8, ет.8, недвижим имот-частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 07079.661.632 по одобрената кадастрална карта
/КК/, целия с площ от 622 кв.м., при съседи: 07079.661.248;
07079.661.562; 07079.661.249; 07079.661. 561; 07079.661.546,
идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ I в кв.25 по плана на
кв.Победа, гр.Бургас, целият с площ 622 кв.м., при граници: север –
ул.”Преображенец”, изток – ул.”Кракра”, юг – УПИ ХVII и УПИ ХVIII,
запад – ул.”Омуртаг”, при квоти съобразно притежаваното от тях
право на строеж, за сумата 70 000 /седемдесет хиляди/ лева, без
ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------14. Докладна записка от Димитър 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.
РЕШЕНИE:
1. Допълва приетата по т.11 от проведеното на 19.02.2009 год. , с
продължение на 26.02.2009 год. на Общински съвет- гр.Бургас /протокол
№ 18 /, годишна програма на Община Бургас за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2009 год. със следния обект:
- поземлен имот с идентификатор 07079.659.499 по КК, идентичен с
УПИ XI в кв.5 по плана на ПЗ “Победа”, гр. Бургас, целият с площ 1258

кв.м., при граници: изток – ул.”Чаталджа” (07079.659.496), запад – УПИ
ХІІ-87 (07079.659.459), север- УПИ Х (07079.659.457, 07079.659.450), югулица (07079.659.508), отреден за КОО.
Промяната да бъде отразена на интернет-страницата на Община
Бургас.
2. Да се извърши продажба на недвижим имот- частна общинска
собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда
на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на
поземлен имот с идентификатор 07079.659.499 по КК, целият с площ 1258
кв.м., при съседи: 07079.659.508; 07079.659.496; 07079.659.457;
07079.659.450; 07079.659.459, идентичен с УПИ XI в кв.5 по плана на ПЗ
“Победа”, гр. Бургас, целият с площ 1258 кв.м., при граници: изток –
ул.”Чаталджа”, запад – УПИ ХІІ-87, север- УПИ Х, юг- улица, отреден за
КОО, с начална тръжна цена 415 000 /четиристотин и петнадесет хиляди /
лева, без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------15. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: І. Промяна на името на РТВ; ІІ. Приемане на наредба за
изменение и допълнение на тарифата към „Наредба за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас”, раздел V „Образование, култура и
младежки дейности”, т.7 Радиоцентър Бургас.
РЕШЕНИE:
І. Радиотранслационният възел (РТВ) да бъде преименуван на
„Общинско радио Бургас”.
ІІ. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас , раздел V „Образование, култура
и младежки дейности ”, т.7. Радиоцентър Бургас, както следва:
1. Променя цените и структурирането на предоставяните услуги в
раздел V „Образование, култура и младежки дейности ”, т.7. Радиоцентър
(с новото име: Общинско радио Бургас), както следва:
Изработване на реклама

Цена без ДДС

СЪОБЩЕНИЕ (включително редактиране и запис)

5,00

РЕКЛАМЕН АУДИОКЛИП (изработка до 5 раб.дни)

37,50

РЕКЛАМЕН АУДИОКЛИП (изработка до 2 раб.дни)

Еднократно излъчване на реклама и ПР

50,00

Цена без ДДС

РЕКЛАМЕН СПОТ (съобщение или рекл.аудиоклип до 30 сек.)

4,50

РЕКЛАМЕН СПОТ (съобщение или рекл.аудиоклип до 60 сек.)

7,50

ПЛАТЕНО ИНТЕРВЮ ИЛИ РЕПОРТАЖ ( 5 мин.)

Спонсориране на авторски предавания

40,00

Цена без ДДС

ПРОГРАМЕН БЛОК ( 40 мин.)

90,00

РУБРИКА ( 10 мин.)

30,00

2. Включва нови услуги, предлагани от Общинско радио Бургас в раздел
раздел V „Образование, култура и младежки дейности ”, т.7. Радиоцентър
(с новото име: Общинско радио Бургас), както следва:
Абонамент за радиофикация

Цена без ДДС

НОВ АБОНАМЕНТ (при осигурена от заявителя радиоточка)

6,67

ГОДИШНА ТАКСА

10,00

ГОДИШНА ТАКСА (с 10%отстъпка за предсрочен абонамент)

9,00

Звукозапис и монтаж на звук

Цена без ДДС

ЗВУКОЗАПИС (до 30 мин.)

10,00

ЗВУКОЗАПИС (над 30 мин.)

20,00

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ЗВУК (до 30 мин.)

0,50 лв.на 1 мин.

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ЗВУК (над 30 мин.)

0,60 лв.на 1 мин.

Други

Цена без ДДС

ОЗВУЧАВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ( 60 мин.)
МУЗИКАЛЕН ПОЗДРАВ (1 бр.)

100,00
1,00

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание чл.9 от ЗМДТ във връзка с
чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА.
------------------------------------------------------------------------------------------

16. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник - кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на Спортна зала „Никола
Станчев” за управление и поддръжка на общинско предприятие „Спортни
имоти, паркинги и гаражи” и приемане на Наредба за допълнение на
Приложение № 2 на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
РЕШЕНИE:
І. Предоставя Спортна зала “Никола Станчев” за управление и
поддръжка на общинско предприятие “Спортни имоти, паркинги и
гаражи”.
ІІ. Допълва р.І от Приложение № 1 към Правилника на общинско
предприятие “Спортни имоти, паркинги и гаражи”, като създава нова т.13,
със съдържание “Спортна зала “Никола Станчев””.
ІІІ. Приема Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, като допълва р.VІ на Тарифата на цени на услуги и права,
предоставени от общината, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2009 год.
/Приложение №2/, както следва:
1. Създава се нова т.14, със следното съдържание:
Спортна зала „Никола Станчев”, к-с „Меден Рудник”
ГОЛЯМА ЗАЛА
ФУТБОЛ
От 7,30 ч до 17,00 ч.
От 17,00 ч. до 22 ч.
БАСКЕТБОЛ
От 7,30 ч до 17,00 ч.
От 17,00 ч. до 22 ч.
ВОЛЕЙБОЛ
От 7,30 ч до 17,00 ч.
От 17,00 ч. до 22 ч.
ХАНДБАЛ
От 7,30 ч до 17,00 ч.
От 17,00 ч. до 22 ч.
БАДМИНГТОН
От 7,30 ч до 17,00 ч.
От 17,00 ч. до 22 ч.
ТЕНИС НА МАСА
От 7,30 ч до 17,00 ч.
От 17,00 ч. до 22 ч.

50,00 лв./ на час
60,00 лв./ на час
40,00 лв./на час
50,00 лв./на час
40,00 лв./на час
50,00 лв./на час
50,00 лв./ на час
60,00 лв./на час
12,00 лв./ на час
15,00 лв./на час
4,00 лв./ на час
5,00 лв./на час

- ракети
- топче
ТЕНИС НА КОРТ
От 7,30 ч до 17,00 ч.
От 17,00 ч. до 22 ч.
Прояви с демонстрационен
характер
МАЛКИ ЗАЛИ
От 7,30 ч до 17,00 ч.
От 17,00 ч. до 22 ч.

1,00 лв./час
1,00 лв.
20,00 лв./ на час
25,00 лв./на час
100.00 лв./на час
7,00 лв./ на час
10,00 лв./на час

2. За организирани посещения на залата с учители , с родители или с
преподаватели по физическо възпитание, в свободните часове в графика
от 10 до 16 часа, по време на учебните занятия, деца и ученици до 12
години ползват залата безплатно.
3. За организирани посещения на залата с учители , с родители или с
преподаватели по физическо възпитание, в свободните часове в графика от
10 до 16 часа, по време на учебните занятия, учениците от 13 до 18 години
ползват залата с 20 % отстъпка от тарифата.
ІV. В 3-месечен срок да бъде изготвена и представена пред Общински
съвет-Бургас справка за използваемостта на Спортна зала „Никола
Станчев”.
-----------------------------------------------------------------------------------------17. Ново обсъждане на Решение на Общински съвет – Бургас, прието
по точка №9 от протокол 24 от 17 септември 2009 година.
РЕШЕНИE:
Чл. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община – Бургас се
променя и става :
„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”.
-----------------------------------------------------------------------------------------18. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне на преимуществен ползвател на моторно превозно

средство, собственост на Община Бургас, прехвърлено от Министерството
на образованието, младежта и науката за превоз на ученици.
РЕШЕНИE:
Определя средищното училище ОУ”Христо Ботев” – минно селище
Черно море и ОУ „Св. Климент Охридски” – с.Рудник за преимуществени
ползватели на моторно превозно средство марка”ОТОYОL”, модел „Е
27.14 Schoolbus”, 27 + 1 места, с регистрационен № СА 1615 НН,
собственост на Община Бургас съгласно заповед на Министъра на
образованието, младежта и науката за извозване на ученици и деца по
маршрут : с.Драганово, с.Брястовец,с.Рудник ,м с Черно море и обратно.
-----------------------------------------------------------------------------------------19. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на нежилищно помещение, публична общинска
собственост за временно и безвъзмездно ползване на Природо
математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков”, гр. Бургас.
РЕШЕНИE:
Община Бургас предоставя на Природо Математическа гимназия
“Академик Никола Обрешов”, гр. Бургас, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” №19, представлявана от
Директора - Станчо Стамов Славов, безвъзмездно право на ползване за
срок от 5 (пет) години върху недвижим имот, публична общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас ул. “Оборище”№ 95, вх.Б и
представляващ обособен обект- занималня в подблоково помещение на
ЖСК “Мальовица”, със застроена площ от 81 кв.м. и граници: изтоквътрешно квартално пространство, запад- ул.”Оборище”, север- стълбище
на вх. “А”, юг- външен зид, отгоре- жилища и отдолу- изби.
-----------------------------------------------------------------------------------------20. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова относно:
Промени в Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация
– Бургас.
РЕШЕНИE:
Приема промени в Правилника за дейността на Общинска агенция за
приватизация в следния смисъл:
1. Чл. 4 се променя и става: „Надзорният съвет се избира за срок от
една година с мнозинство повече от половината от общинските съветници

и се състои от 7 члена, от които пет общински съветници и предложени от
кмета на Общината двама представители на общинската администрация.
Общинските съветници - членове на Надзорния съвет нямат право на
повторен мандат в рамките на действащия общински съвет.”
2. Чл.8, ал.3 се променя и става: „За участие в заседанията на
Надзорния съвет, председателят и членовете на НС получават
възнаграждение, равно на получаваното от общинските съветници за
участие в постоянните комисии на общинския съвет.”
-----------------------------------------------------------------------------------------21. 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.
РЕШЕНИE:
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:
Подблоково пространство – кафе, ж.к. „Меден рудник”, бл.84-ІІ, зона
„В”, вход „Д”, гр. Бургас.
2. Обектът да се приватизира чрез метод на приватизация публичен
търг с явно наддаване .
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------22. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Учредяване право на строеж за надстройка на съществуваща
жилищна сграда, находяща се в съсобствен поземлен имот с
идентификатор 07079.830.7 по КК на град Бургас, идентичен с УПИ І –
18,19 в кв. 7 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.
РЕШЕНИE:

Дава съгласие за учредяване право на надстрояване с два жилищни
етажа с обща РЗП- 174 (сто седемдесет и четири) кв.м. на съществуваща
едноетажна жилищна сграда, собственост на Станка Малчева Илиева и
Николай Стоянов Илиев и двамата с постоянен адрес: с.Росен, общ.
Созопол, обл. Бургаска, ул. “Добри Чинтулов” № 5, в УПИ I-18,19 (едно
римско – осемнадесет, деветнадесет) в квартал 7 (седем) по плана на кв.
Крайморие, гр. Бургас, целият с площ от 713 (седемстотин и тринадесет)
кв.м., идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.830.7 по КК на
гр. Бургас, целият с площ 738 (седемстотин тридесет и осем) кв.м., при
съседи: 07079.830.1, 07079.830.6, 07079.830.204, 07079.830.203, за сумата
16 800 (шестнадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.
---------------------------------------------------------------------------------------23. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне оценка на земя, находяща се във вилна зона
„Боровете”, землище кв. Банево, гр. Бургас, на физическо лице, с учредено
право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от
2007 г.)
РЕШЕНИE:
Определя оценката на земята на УПИ XV-123, кв.7 по плана на в.з.
„Боровете”, землище кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ 600 кв.метра, при
граници: изток- улица, запад- УПИ XXXVII-150, север- УПИ XIV-124, югУПИ XVI-122, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1884/14.01.2000г., в размер на 84 лв. без ДДС, определена по реда на
Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ .
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Стефан Стоянов
Торозов, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Мария Луиза” № 17, да заплати
на Община Бургас цената на земята.
---------------------------------------------------------------------------------------------24. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица, придобили право на собственост с влезли в сила заповеди
по реда на §4 „а” и §4 „б” от ПЗР на ЗСПЗЗ, върху предоставени за
ползване земи, находящи се във вилна зона „Боровете”, землище кв.
Банево, гр. Бургас, ЕКАТТЕ 02573, идентификатор по КВС – имот № 167.
РЕШЕНИE:

1. Да се продаде на Павел Ангелов Павлов, с постоянен адрес гр.Бургас,
ул. „Цар Симеон I” №45, ет.2, 94/694 кв. метра ид. части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) XX-101, кв.6 по плана на вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас, целият с площ 694
(шестстотин деветдесет и четири) кв.метра, при граници: изток- улица,
югозапад- УПИ XV, северозапад- УПИ XIX-100, юг- УПИ XXI-102,
актуван с Акт за частна общинска собственост №1555/01.12.1999год., за
сумата от 3700 (три хиляди и седемстотин ) лева без ДДС;
2. Да се продаде на Михаил Енчев Йовчев, с постоянен адрес гр.Бургас,
ж.к. „Изгрев” бл.61, ет.13, ап.6; и Красимира Енчева Аврамова с
постоянен адрес гр.София, бул. „Фредерик Жолио Кюри” №10, ап.16,
38/638 кв. метра ид. части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII116, кв.7, по плана на вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево,
гр.Бургас, Община Бургас, целият с площ 638 (шестстотин тридесет и
осем) кв.метра, при граници: изток- улица, запад- УПИ XXX-157 ,
север- УПИ XXI-117, юг- УПИ XXIII-115 и имот с пл. №832, актуван с
Акт за частна общинска собственост №1891/14.01.2000год., за сумата от
1500 (хиляда и петстотин) лева без ДДС;
3. Да се продаде на Минчо Пенев Гърдевски, с постоянен адрес гр.Бургас,
ул. „Македония” №13, 22/572 кв. метра ид. части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) XII-220, кв.9, по плана на вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, Община Бургас, целият с площ 572 (петстотин
седемдесет и два) кв.метра, при граници: изток- улица, запад- УПИ
XXVIII-199 , север- УПИ XI-219, юг- УПИ XIII-221, актуван с Акт за частна
общинска собственост №2209/08.02.2000год., за сумата от 800
(осемстотин) лева без ДДС;
4. Да се продаде на Иван Андреев Стоянов, с постоянен адрес гр.Бургас,
ул. „Хан Аспарух” №48, 18/618 кв. метра ид. части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) XXV-93, кв.6, по плана на вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас, целият с площ 618
(шестстотин и осемнадесет) кв.метра, при граници: изток- улица, западУПИ XLVIII-70, север- УПИ XXIV-94, юг- УПИ XXVI-92, актуван с Акт за
частна общинска собственост №1560/01.12.1999год., за сумата от 700
(седемстотин) лева без ДДС;
5. Да се продаде на Светлана Димова Гайдаджиева, с постоянен адрес гр.
Бургас, ж.к. „Меден Рудник” бл.84, вх.5, ет.8, 170/770 кв. метра ид.
части от урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-180, кв.10 по плана на
вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ
770 (седемстотин и седемдесет) кв.метра, при граници: изток- УПИ V181, запад- УПИ III-179, север-улица, юг- УПИ XI–187 и УПИ XII-188,
актуван с Акт за частна общинска собственост №2248/14.02.2000год., за
сумата от 5985 (пет хиляди деветстотин осемдесет и пет) лева без
ДДС;

6. Да се продаде на Станка Христова Мотовилкова, с постоянен адрес гр.
Бургас, ж.к. „Лазур” бл.77, вх.6, ет.8; Капка Динева Георгиева, с
постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл.7, вх.В, ет.7 и
Миглена Динева Модестова, с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Лазур”
бл.77, вх.6, ет.8. 24/574 кв. метра ид. части от урегулиран поземлен имот
(УПИ) XV-223, кв.9 по плана на вилна зона „Боровете”, землище кв.
Банево, гр.Бургас, целият с площ 574 (петстотин седемдесет и четири)
кв.метра, при граници: изток- улица, запад- УПИ XXV-223, север-УПИ
XIV-222, юг- УПИ XVI-224, актуван с Акт за частна общинска собственост
№2212/08.02.2000год., за сумата от 845 (осемстотин четиридесет и
пет) лева без ДДС.
--------------------------------------------------------------------------------------------25. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физическо лице в УПИ І – 430, в квартал 23 по плана на с. Рудник – с.
Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината.
РЕШЕНИE:
1. Продава на Тодорка Генова Решовска с постоянен адрес: гр.
Бургас, к/с “Лазур”, блок 81, вход 1, етаж 4, ап.24, недвижим имот, частна
общинска собственост, находящ се в с.Рудник, Община Бургас,
представляващ 39/479 (тридесет и девет върху четиристотин седемдесет и
девет) кв.м. идеални части от УПИ І-430 (едно римско за имот с
планоснимачен номер четиристотин и тридесет), целият с площ 479
(четиристотин седемдесет и девет) кв.м., в квартал 23 (двадесет и три) по
плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, при граници на
целия имот: север – улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ-431; запад – УПИ
ІІ-431, за сумата 1400 (хиляда и четиристотин) лева, без ДДС.
--------------------------------------------------------------------------------------------26. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физическо лице в УПИ ІІ – 1373, в квартал 108 по плана на с. Рудник – с.
Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината.
РЕШЕНИE:
Продава на Красимир Милков Вичев, с постоянен адрес: гр. Бургас,
к/с “Славейков”, блок 67, вход 1, етаж 17, недвижим имот, частна
общинска собственост, находящ се в с.Черно море, Община Бургас,
представляващ 27/520 (двадесет и седем върху петстотин и двадесет) кв.м.

идеални части от УПИ ІІ-1373 (две римско за имот с планоснимачен номер
хиляда триста седемдесет и три), целият с площ 520 (петстотин и
двадесет) кв.м., в квартал 108 (сто и осем) по плана на с. Рудник – с. Черно
море, Община Бургас, при граници на целия имот: север – улица; изток –
УПИ ІІІ-1374; юг – УПИ ХVІІ-1392; запад – УПИ ХVІІІ-1393 и УПИ І1372, за сумата 1100 (хиляда и сто) лева, без ДДС.
--------------------------------------------------------------------------------------------27. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в УПИ І – 1515, в квартал 107 по плана на с. Рудник – с.
Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината.
РЕШЕНИE:
Продава на Димо Николов Колев, Лиляна Димова Колева и Иван
Николов Иванов, всички с постоянен адрес: гр. Бургас, к/с “Славейков”,
блок 55, вход 20 (“Ф”), етаж 1, ап.97 недвижим имот, частна общинска
собственост, находящ се в с.Черно море, Община Бургас, представляващ
53/583 (петдесет и три върху петстотин осемдесет и три) кв.м. идеални
части от УПИ І-1515 (едно римско за имот с планоснимачен номер хиляда
петстотин и петнадесет), в квартал 107 (сто и седем) по плана на с.
Рудник – с. Черно море, Община Бургас, целият с площ 583 (петстотин
осемдесет и три) кв.м., при граници на целия имот: север – улица; изток –
УПИ ХІХ-1520; юг –УПИ ІІ-1516; запад – улица, за сумата 2000 (две
хиляди) лева, без ДДС.
--------------------------------------------------------------------------------------------28. Докладна записка от Йорданка Бенова – Ананиева – Заместниккмет на Община Бургас относно: І. Съществуването на паралелки от І до
VІІІ клас за учебната 2009/2010 година в учебните заведения на
територията на Община Бургас с по-малко от установения брой ученици,
определен в Наредба №7 от 29.12.2000 година от МОМН /обн. в ДВ бр.4/
2001.; последно изменение бр.70 от 08.08.2008 г/ ІІ. Съществуването на 1
маломерна сурдопаралелка в VІ клас на ОУ „П.К. Яворов” – Бургас.
РЕШЕНИE:
1.Разрешава за учебната 2009 / 2010 година съществуването на 37
самостоятелни паралелки с брой ученици под установения минимум в
училищата, съгласно Приложение 1, неразделна част от докладната
записка.

2.Осигурява допълнителни средства в размер на 163 273 лв. годишно
от § 97-резерв , т.”Съфинансиране” , за обезпечаване на учебния процес в
посочените в Приложение 1 училища.
3.Задължава Кмета на Община Бургас да направи искане до
Министъра на образованието, младежта и науката за разрешаване
съществуването на 1 паралелка с 9 ученика в VІІІ клас в ОУ”Хр.Ботев”с.Маринка и на 1 паралелка за деца с увреден слух с 6 ученика в
ОУ”П.К.Яворов”-Бургас през учебната 2009/2010 г.
Приложение 1
ОБЩИНА БУРГАС -ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ”

СПРАВКА
МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ - учебна 2009 / 2010 година
Училище

1.Професионална
гимназия по транспорт

Населено
място

Клас

Бургас

Ха
ХІ а
ХІ б
ХІ г
ХІІ г

Брой
паралелки

Брой
ученици

Брой ученици
под миним.
норматив за
дофинансиране

Сума за
дофинансира
не в
лева/годишно/

1”Пристанищен
механизъм”
1”Пристанищен
механизъм”

16

2

13 673

16

2

17

1

17

1

17

1

1”Експл.на автомо
бил. транспорт”
1”Електрообзав. на
трансп.техника”
1”Автотрансп.
техника”

2.ОУ”Иван Вазов”

Кв.Банево

ІІ клас
ІV клас
V клас
VІІ кл.

1
1
1
1

14
13
16
17

2
3
2
1

9 864

3.ОУ”Хр. Ботев”

с. Маринка

Кв.Ветрен

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
13
12
13
13
9
13
15
13
13

2
3
6
5
5
9
3
1
5
5

36 990

4.ОУ”Хр. Ботев”

І клас
ІV клас
V клас
VІ клас
VІІкл.
VІІІ кл.
І клас
ІІ клас
VІ клас
VІІ кл.

5.ОУ“Хр.Ботев”

кв.Сарафово
гр.Българово

7.ОУ”Св.Св.Кирил и

с.Равнец

1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
10
16
12
13
14
16
17
14

3
8
2
4
3
2
2
1
2

16 029

6.ОУ”В.Левски”

V клас
VІ клас
VІІ кл.
І клас
ІІ клас
ІІІ кл.
V клас
VІ клас
І клас

17 262

14796

30 825

Методий”

ІІІ клас
ІV клас
V клас
VІ клас
VІІ кл.
VІІІ кл.

1
1
1
1
1
1

12
13
14
17
15
10

4
3
4
1
3
8

14

2

2 466

6

2

13970

8.ОУ”Хр.Ботев”

с.Черно море

І клас

1

9.ОУ”П.К.Яворов”

Бургас

VІІ кл.
сурдопа
ралелка
VІІІ кл.

1

10.ОУ”Г.Бенковски”

Бургас
ВСИЧКО:

ученика
1
37
паралелки

12
511
ученика

6
119
ученика

7 398
163 273 лв.

--------------------------------------------------------------------------------------------29. Докладна записка от Йорданка Бенова – Ананиева – Заместниккмет на Община Бургас относно: Допълнение в списъка на лицата,
щатни изпълнители от ПФА „Странджа” – Бургас, имащи право на 80 % от
действителни разходи за транспорт.
РЕШЕНИE:
Одобрява 80 % от действителните транспортни разходи на
длъжностите и лицата местна отговорност, пътуващи от местоживеене до
месторабота и обратно.
Разходите в размер на 595.00 /петстотин деветдесет и пет лева/ да
бъдат разчетени в одобрения бюджет на дейност Младежки културен
център – ПФА „Странджа” за 2009 година.
--------------------------------------------------------------------------------------------30. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – Заместник –
кмет на Община Бургас относно: Редуциране средствата за карти с
намаление на правоимащите групи.
РЕШЕНИE:
Допълва Решение по т.5, раздел І, от Протокол № 13/23.10.2008 г.
със следния текст:
При издаване на карти с намаление, превозвачите да изискват от
правоимащите:
o Документ за постоянен и настоящ адрес на територията на
Община Бургас.

o Учениците и студентите допълнително да представят и
ученически бележник или студентска книжка, от където е видно, че лицето
е ученик или студент в учебно заведение в гр.Бургас.
--------------------------------------------------------------------------------------------31. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на доклад на комисията за самооценяване, определена
със Заповед № 3/09.09.2009г. на Управителя на „Медицински център ІБургас” ЕООД.
РЕШЕНИE:
Приема доклада на комисията за самооценяване, определена със
Заповед № 3/09.09.2009 г. на Управителя на „Медицински център І –
Бургас”ЕООД.
--------------------------------------------------------------------------------------------32. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на доклад на комисията за самооценяване, определена
със Заповед № РД -07- 5/18.09.2009г. на Управителя на „Медицински
център ІІ-Бургас” ЕООД.
РЕШЕНИE:
Приема доклада на комисията за самооценяване, определена със
Заповед № РД – 07 - 5/18.09.2009 г. на Управителя на „Медицински център
ІІ– Бургас”ЕООД.
--------------------------------------------------------------------------------------------33. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на доклад на комисията за самооценяване, определена
със Заповед № 75/02.07.2009 г. на Управителя на „Дентален център ІБургас” ЕООД.
РЕШЕНИE:
Приема доклада на комисията за самооценяване, определена със
Заповед № 75/02.07.2009 г. на Управителя на „Дентален център І –
Бургас”ЕООД.
---------------------------------------------------------------------------------------------

34. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността управител на
„Медицински център – І” ЕООД, гр. Бургас.
РЕШЕНИE:
Упълномощава Кмета на Община Бургас, Димитър Николов
Николов, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността управител
на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – І БУРГАС”ЕООД, да назначи д-р БОРИС
ИВАНОВ БОРИСОВ, живущ в гр.Бургас, к/с „Зорница”, бл.30, вх.7, ет.2,
ап.4, за временно изпълняващ длъжността управител, при условията на
приложения договор за управление.
--------------------------------------------------------------------------------------------35. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността управител на
„Медицински център – ІІІ” ЕООД, гр. Бургас.
РЕШЕНИE:
Упълномощава Кмета на Община Бургас, Димитър Николов
Николов, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността управител
на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР –ІІІ БУРГАС”ЕООД, да назначи д-р ИВО
ВЛАДИМИРОВ ПАРУНОВ, живущ в гр.Бургас, ул.”Сливница”68, ет.3, за
временно изпълняващ длъжността управител, при условията на
приложения договор за управление.
--------------------------------------------------------------------------------------------36. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура
на отделение по лъчелечение към „Междуобластен диспансер за
онкологични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД, гр. Бургас.
РЕШЕНИE:
Дава съгласие за провеждане на процедура по акредитация на
отделение по лъчелечение към „Междуобластен диспансер за онкологични
заболявания със стационар -Бургас”ЕООД гр.Бургас.
--------------------------------------------------------------------------------------------37. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Заместник – кмет на
Община Бургас относно: Намаляне на нормативно необходимата площ на
едно болнично легло в новоизграждащата се „Специализирана

хирургическа болница за активно лечение” в УПИ – VІ, кв.3 по плана на
ж.к. „Зорница”, гр. Бургас.
РЕШЕНИE:
Във връзка с осъществяване на проекта за изграждане на
“Специализирана хирургическа болница за активно лечение” в УПИ-VI, в
кв.3 по плана на к/с “Зорница”, гр. Бургас, с оглед задоволяване нуждите
на жителите на района от болнично обслужване, предлага на министъра
на регионалното развитие и благоустройството да допусне отклонение
от нормативно определената площ за едно болнично легло, съгласно
чл.43, ал.1, т.1 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, във
връзка с §9 от Преходните и заключителни разпоредби на същата
наредба от 95 кв. метра на 47,5 кв. метра на едно болнично легло.
--------------------------------------------------------------------------------------------38. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Разкриване на Кризисен център за помощ и подкрепа на жертви
на насилие и финансирането му като държавно делегирана дейност.
РЕШЕНИE:
1. Разкрива Кризисен център за помощ и подкрепа на жертви на
насилие гр. Бургас като делегирана държавна дейност, считано от
01.01.2010 г. Социалните услуги се предоставят в помещения общинска
собственост: в гр. Бургас, кв. „Акации” ул. Венелин 10, със застроена площ
131.50 кв.м., при граници: изток- ул.”Венелин”, запад- УПИ ІІІ, северул.”Горазд”, юг- УПИ V и УПИ ІХ.
Капацитет: 4 нуждаещи се деца
Численост на персонала: 4 щатни бройки в т. ч. 1 директор, 2
социални работници, 1 медицинска сестра.
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.
------------------------------------------------------------------------------------------39. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев и Семир Абу Мелих –
общински съветници от групата общински съветници на ПП „ ГЕРБ”
относно: Стабилна тенденция към повишаване на престъпните
съвкупления с малолетни – деца, не навършили 14-годишна възраст,
констатирани в общинските и тези с общинско участие лечебни заведения.
РЕШЕНИE:
Не приема докладната записка и предложеният проект за решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------40. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: 1.Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична
регулация за пътна връзка на обслужваща улица с път ІІ – 79 Бургас –
Средец за обслужване на поземлени имоти с пл. № 723, 747, 776, 777 и 740
в промишлена зона „Меден рудник” 2. Одобряване на Подробен
устройствен план – План за улична регулация за трасе на пътна връзка за
обслужване на новообразувани УПИ ІV – 49 и V – 50 в масив 52 в
местността „Султан тарла” в землището на с. Рудник. 3. Одобряване на
Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на пътната
връзка и обслужващите улици за обслужване на имоти пл.№ 66, 96, 97, 98,
99, 100 и 101 в масив 37 в местността „Голямата нива” в землището на
Банево. 4. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
за трасета на пътната връзка за „Шато Маринка” в УПИ І – 30 и ІІ – 31 в
местността „Тодорови колиби” в землище Маринка.
РЕШЕНИE:
1. Одобрява Подробен устройствен план – План за улична
регулация за пътна връзка на обслужваща улица с път ІІ-79 Бургас –
Средец за обслужване на поземлени имоти с пл. № 723,747,776,777 и 740 в
промишлена зона „Меден Рудник“.
2. Одобрява Подробен устройствен план – План за улична
регулация за трасе на пътна връзка за обслужване на новообразувани УПИ

ІV-49 и V-50 в масив 52 в местността „Султан тарла” в землището на с.
Рудник
3. Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за
трасета на пътната връзка и обслужващите улици за обслужване на имоти
пл. № 66, 96, 97, 98, 99, 100 и 101 в масив 37 в местността „Голямата нива”
в землище Банево
4. Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за
трасета на пътната връзка за „Шато Маринка“ в УПИ І-30 и ІІ-31 в
местността „Тодорови колиби” в землище Маринка.
--------------------------------------------------------------------------------------------41. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Допускане поправка в решение на Общински съвет – Бургас,
прието по т.66, от дневния ред на проведеното на 23.04.09 г., с
продължение на 28.04.09 г. заседание /Протокол №20/
РЕШЕНИE:
Допуска изменение в Решение на Общински съвет – Бургас по т. 66
от проведеното на 23.04.2009 г., с продължение на 28.04.2009 г. заседание
/ Протокол № 20/, както следва:
Общата пазарна стойност на съоръженията /20 броя/ се изменя от
1 257 760 /един милион двеста петдесет и седем хиляди седемстотин и
шестдесет/ лева на 1 107 356 / един милион сто и седем хиляди триста
петдесет и шест / лева, без ДДС.
--------------------------------------------------------------------------------------------42. Докладна записка от Делян Иванов – общински съветник от ПП
„Атака” и заместник - председател на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред относно: Приемане на проект на етичен кодекс
на общинските съветници и публичните служители от Община Бургас.
РЕШЕНИE:
Приема ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И
ПУБЛИЧНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА БУРГАС, както следва:
ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И ПУБЛИЧНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ
ОБЩИНА БУРГАС
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) Кодексът съдържа основни етични норми и конкретизира
стандартите на поведение на общинските съветници и публичните
служители от Община Бургас. Кодексът се прилага спрямо всички
общински съветници и публични служители от Община Бургас.
ГЛАВА ВТОРА
ОСНОВНИ СТАНДАРТИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ
СЪВЕТНИЦИ
Върховенство на закона и обществения интерес
Чл. 2. (1) Общинският съветник изпълнява задълженията си в
съответствие с Конституцията, Международните договори, ратифицирани
по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република
България и законите на страната, като защитава интересите на всички
граждани на Община Бургас по съвест и вътрешно убеждение.
(2) При изпълнение на своите отговорности общинският съветник
служи на обществения интерес, като с поведението си е длъжен да
изгражда отношения на доверие между местната власт и гражданите.
Безпристрастност
Чл. 3. (1) Общинският съветник не трябва да има специално
отношение или да отдава предимство на което и да било физическо или
юридическо лице, различно от това, което дължи на всяко друго.
(2) Общинският съветник при изпълнение на задълженията си е
длъжен да избягва всякакви действия, повлияни от политическите му
възгледи. Поведението му трябва да не се основава на политически
пристрастия, а да се ръководи от интересите на цялото общество, без оглед
на политическите убеждения и вота на гражданите.
Публичност
Чл. 4. (1) Общинският съветник не трябва да разгласява информация,
отнасяща се до личния живот и доброто име на гражданите.
(2) Общинският съветник е длъжен да откликва на запитвания от
обществеността, отнасящи се до изпълнението на функциите му.

(3) Общинският съветник при поддържане на връзката с гражданите
насърчава открития обмен на идеи.
Обществен дълг и личен интерес
Чл. 5. (1) Общинският съветник не трябва да използва прерогативите
на своя пост в полза на интереса на физически или юридически лица, с цел
извличане на пряка или косвена лична облага от това.
(2) Общинският съветник трябва да използва служебното си
положение или общинското имущество само в полза на гражданите на
Община Бургас.
(3) Общинският съветник не трябва да предприема по време на
мандата си действия, с които да уреди своето бъдещо професионално
присъствие в институции или организации, над които е осъществявал
контрол, докато е заемал изборна длъжност.
Деклариране на получените подаръци
Чл. 6. (1) Общинските съветници, които получат подарък, свързан с
това им качество, над 250 лева пазарна стойност, са длъжни да го обявят
пред Постоянната комисия по етика и предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси на Общински съвет - Бургас в 14-дневен срок от
неговото получаване, чрез декларация по приложен образец.
(2) На деклариране подлежат също и подаръците, получени
от едно и също лице, в рамките на една и съща календарна година, на обща
стойност над 250 лева.
Стандарти на поведение на общинските съветници по време на
заседания на Общинския съвет и неговите комисии
Чл. 7. Общинският съветник няма право да отправя лични нападки,
оскърбителни думи или заплахи, както и да разгласява данни, отнасящи се
до личния живот и накърняващи доброто име на колегите си.
ГЛАВА ТРЕТА
ОСНОВНИ СТАНДАРТИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ
Взаимоотношения с гражданите
Чл. 8. (1) Публичният служител е длъжен да предоставя
административни услуги на гражданите професионално, с дължимата
грижа и отзивчивост, като им предоставя необходимата информация.

(2) Публичният служител трябва да изпълнява задълженията си при
спазване на принципите за достъпност и равнопоставеност на
разглежданите случаи.
(3) Публичният служител трябва да извършва административното
обслужване своевременно, запознавайки гражданите със законовите
основания за действията си.
Професионално поведение
Чл. 9. (1) Публичният служител изпълнява задълженията си
компетентно, ефективно и безпристрастно, спазвайки закона и етичните
правила записани в този кодекс, и в Европейския кодекс за добро
поведение на администрацията.
(2) Публичният служител е длъжен, при изпълнение на служебните
си задължения, да не разгласява информация, която може да причини
вреда, или да облагодетелства други лица.
(3) Публичният служител не трябва да използва служебното си
положение в свой или чужд личен интерес.
(4) Публичният служител не трябва да допуска в работата си
създаването или разпространението на корупционни практики. Той е
длъжен да информира Общинския съвет, съответно Кмета на Община
Бургас, за забелязани случаи на корупция.
Колегиалност
Чл. 10. (1) Публичният служител създава условия за колегиална
работна среда в дух на коректност и лоялност.
(2) Публичният служител в своите действия не уронва личното
достойнство, и не поставя под съмнение професионализма на колегите си.
(3) Публичният служител е длъжен да оказва съдействие на колегите
си при изпълнение на служебните им задължения.
Лично поведение
Чл. 11. (1) Публичният служител се придържа към общоприетите
морални ценности и добродетели, като не допуска недостойно поведение.
С личното си поведение в публичните си изяви той представя Общината.
(2) Публичният служител защитава и опазва поверената му общинска
собственост и не я използва за други дейности освен за предвидените. Той
е длъжен да информира Общинския съвет, съответно Кмета на Община
Бургас, за всички установени от него случаи на разхищение и злоупотреба
с общинско имущество.

Деклариране на получените подаръци
Чл. 12. (1) Публичните служители, които получат подарък, свързан
с това им качество, над 250 лева пазарна стойност, са длъжни да го обявят
пред Постоянната комисия по етика и предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси на Общински съвет - Бургас в 14-дневен срок от
неговото получаване, чрез декларация по приложен образец.
(2) На деклариране подлежат и подаръците, получени от
едно и също лице, в рамките на една и съща календарна година, на обща
стойност над 250 лева.
ГЛАВА ПЕТА
КОНТРОЛ
Сигнали
Чл. 13. (1) Граждани, на които е станало известно наличието на
нарушение на етични правила от този Кодекс, по отношение на общински
съветник и/или публичен служител, могат да подават подписани сигнали и
жалби за нарушения на този Кодекс в писмена форма. Сигналът не трябва
да е анонимен.
(2) Комисията е длъжна да разгледа сигнала, отговарящ на
изискванията на ал. 1 и да вземе отношение по случая.
(3) Комисията е длъжна, при поискване от страна на подалите
сигнала, да запази самоличността им в тайна.
Контрол
Чл. 14. (1) Контролът за спазване на нормите от настоящия Етичен
кодекс се осъществява от Постоянната комисия по етика и
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Общински
съвет - Бургас.
(2) Комисията проучва и проверява всички сигнали и жалби за
нарушения на този Етичен кодекс, които отговарят на изискванията,
посочени в чл. 14, ал. 1, в срок не по-късно от 14 дни след тяхното
постъпване.
(3) В случаите, когато Комисията стигне до заключение, че
съдържащите се в сигнала или жалбата оплаквания са неоснователни,
прекратява веднага проверката, като изготвя мотивирано писмено
заключение до подателя им, и до общинския съветник и/или публичния
служител, срещу когото са били насочени.
(4) Когато Комисията констатира нарушение на този Кодекс,
предоставя възможност на общинския съветник и/или публичния
служител, срещу когото са били насочени жалбата или сигнала, да

отговори на оплакванията и да се защити, след което подготвя мотивирано
писмено заключение. То се предоставя задължително и на председателя на
Общинския съвет, когато се отнася до общински съветник, и на Кмета на
Общината, когато се отнася до публичен служител.
(5) В случаите, когато Комисията установи, че е нарушен принцип от
този Кодекс, тя предлага с мотивирано решение на Общинския съвет да
наложи на извършителя санкция от изброените в чл. 16.
(6) Решението за налагане на санкция се приема от Общинския съвет,
след предоставянето на убедителни доказателства, че е налице нарушение
на етични принципи и стандарти за поведение според този Кодекс, с
мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(7) Ако Комисията прецени, че произнасянето по сигнала или
жалбата е извън нейните правомощия или че извършеното осъществява
състава на престъпление или административно нарушение, предлага на
Общинския съвет да бъде прекратена проверката и да се изпратят всички
материали до съответния компетентен орган.
Санкции
Чл. 15. При нарушение на Етичния кодекс, по предложение на
Комисията по етика и предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси, Общинския съвет налага на общинските съветници и/или
публичните служители следните санкции:
1.Предупреждение ;
2.Порицание ;
3.Публикуване на решението на Общинския съвет, с което се налагат
санкциите по т.т. 1 и 2 – в интернет-страниците на Общинския съвет,
съответно на Община Бургас.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. За целите на този кодекс терминът „публичен служител”
включва изборните длъжности от общинската администрация и кметските
наместници. Изборните длъжности са: Кмет на Община Бургас и кмет на
кметство.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този Етичен кодекс влиза в сила от 01.01.2010 г.
§ 3. Всеки общински съветник и публичен служител е длъжен да
предприема всички необходими мерки, за да се съобрази с разпоредбите на
Етичния кодекс.

§ 4. Отговорността за съхраняване на получената съобразно
правилата на този кодекс информация се носи от Комисията по етика.
Приложение: Декларация за получен подарък
ПРИЛОЖЕНИЕ
към чл.12 , ал.1
ДЕКЛАРАЦИЯ
за получен подарък

Подписаният/та......................................................................................................
с постоянен
адрес....................................................................................................................
л.
к.
№............................,
на.....................................

издадена

от...........................................

ЕГН.........................................................................................................................
...................

ДЕКЛАРИРАМ
В качеството си на ………………………………………….. получих
подарък на стойност....................лв.
Вид на
подаръка..............................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................
Дата
на
получаване..............................................................................................................
.......

Други
обстоятелства.........................................................................................................
..........
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................
Дата:..............................
Декларатор:..........................
гр. Бургас

ПРИЛОЖЕНИЕ
към чл.6 ал.1
ДЕКЛАРАЦИЯ
за получен подарък

Подписаният/та......................................................................................................
с постоянен
адрес....................................................................................................................
л.
к.
№............................,
на.....................................

издадена

от...........................................

ЕГН.........................................................................................................................
...................

ДЕКЛАРИРАМ
В качеството си на ………………………………………….. получих
подарък на стойност....................лв.

Вид на
подаръка..............................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................
Дата
на
получаване..............................................................................................................
.......
Други
обстоятелства.........................................................................................................
..........
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................
Дата:..............................
Декларатор:..........................
гр. Бургас

--------------------------------------------------------------------------------------------43. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова относно: Избор
на комисия по чл. 5, ал.1 от Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за съдебни
заседатели, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.6 от 18.
01.2008 г.
РЕШЕНИE:
Избира Комисия по чл.5, ал.1 от Наредба №2 от 08.01.2008 г. за
съдебни заседатели, в състав от 9 души общински съветници, както
следва:
1. ДИМЧО ГРУДЕВ
2. ГЕОРГИ МАНЕВ
3. КОСТАНТИН ЛУКОВ
4. РУСЛАН КАРАГЬОЗОВ

5. ЧАНКО МИРЧЕВ
6. ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
7. ЗДРАВКО СТАЛЕВ
8. ДИНА ДИМИТРОВА
9. ПЕТЪР ЦОНЕВ
--------------------------------------------------------------------------------------------44. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Попълване състава на Обществен съвет по социално
подпомагане към Община Бургас.
РЕШЕНИE:
1. Попълва състава на Обществен съвет по социално подпомагане,
Община Бургас с един представител от Общински съвет Бургас.
2. Избира д-р Антонио Душепеев за представител в Обществения
съвет по социално подпомагане към Община Бургас.
--------------------------------------------------------------------------------------------45. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на доклад на комисията за самооценяване, определена
със Заповед № 1/05.10.2009 г. на Управителя на „Медицински център ІІІ –
Бургас”ЕООД
РЕШЕНИE:
Приема доклада на комисията за самооценяване, определена със
Заповед № 1/05.10.2009 г. на Управителя на „Медицински център ІІІ–
Бургас”ЕООД.
--------------------------------------------------------------------------------------------46. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с
проектопредложения за финансиране по Проект „Красива България” на
Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по : Мярка 01 –
„Подобряване на градската среда”, Мярка 02-01 „Защитено жилище” и
Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”.
РЕШЕНИE:
1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по програма
„Красива България за бюджет 2010г. по следните мерки:

- По Мярка 01 "Подобряване на градска среда" с проектопредложения
с работни наименования:
Проект 1: „Реконструкция и рехабилитация на детска площадка в парк
„Славейков” пред бл.58”;
Проект 2: „Реконструкция и рехабилитация на детска площадка в парк
„Славейков” до бл. 1А”;
- По Мярка 02 -01 "Защитено жилище" с проектно предложение с
работно наименование „Текущ ремонт на защитено жилище за хора с
умствена изостаналост и дворно пространство – кв. Акации”;
- По Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове” с
проектно предложение с работно наименование „Текущ ремонт на Дом за
стари хора „Цвета и Анка Върбанови”
2. Дава съгласие Община Бургас да съфинансира проектите със
сумите, съответно:
Проект „Реконструкция и рехабилитация на детска площадка в парк
„Славейков” пред бл. 58” – съфинансиране в размер до 70 000 лв.;
Проект „Реконструкция и рехабилитация на детска площадка в парк
„Славейков” до бл. 1А” - съфинансиране в размер до 75 000 лв.;
Проект „Текущ ремонт на защитено жилище за хора с умствена
изостаналост и дворно пространство – кв. Акации”- съфинансиране в
размер до 22 000 лв.;
Проект „Текущ ремонт на Дом за стари хора „Цвета и Анка
Върбанови” - съфинансиране в размер до 70 000лв.;
3. За осигуряване на необходимото съфинансиране ще бъдат
използвани средства от резервния фонд за съфинансиране на проекти от
бюджета на Община Бургас.
4. След изпълнение на планираните строително – ремонтни
дейности, предназначението на целевите обекти да не се променя за срок
от минимум 3 години.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на средства от Общински бюджет за финансиране
на Кризисен център за настаняване, помощ и подкрепа на пострадали от
насилие, лишени от дом и лица в бедствие при кризисни ситуации.
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Намалява § 9700 „Резерв”, общинска отговорност, функция
„Образование” със сумата от 10 000 лв. (десет хиляди) лева.

2. Увеличава дейност 898, §4309- субсидии на нестопански
организации със сумата от 10 000 лв. (десет хиляди) лева, която предоставя
на Сдружение „Асоциация Деметра”.
3. Задължава Сдружение „Асоциация Деметра” да предостави
финансов отчет за изразходваните средства към 31.12.2009 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) СН. МАДЖАРОВА

