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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 27

от заседанието на 19, 20 и 24.11.2009 година

ВЪПРОСИ НА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Удостояване на Сливенския митрополит
Йоаникий със званието „Почетен гражданин на Бургас”.

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Удостояване със звание „Почетен
гражданин на град Бургас” на Янчо Павлов Пейков.

3. Докладна записка от Атанаска Николова – Заместник – кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Даване на съгласие за
участие на Община Бургас с проектно предложение за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013 г., схема за безвъзмездна финансова помощ
BG161РО001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво
развитие чрез подобряване на градската среда”.

4. Докладна записка от Атанаска Николова – Заместник – кмет
„Евроинтеграция и екология” Община Бургас  относно: Участие
на Община Бургас с две проектопредложения с работно заглавие (1)
„Зелени коридори” и (2) „Добри съседи – стратегия за дългосрочно
сътрудничество между Община Бургас и Община Къркларели” за
получаване на безвъзмездно финансиране по Покана за подаване на
предложения № 2007СВ16ІРО008-2009-1 по Програма за транс-
гранично сътрудничество България – Турция.

5. Докладна записка от Атанаска Димитрова Николова –
Заместник – кмет на Община Бургас  относно: Изразяване на
становище от Общинския съвет – Бургас, във връзка с издаденото
разрешение № 524/08.02.2008 г. от МОСВ на „Фининвестмънт”
ЕООД – гр. Варна, да извърши за своя сметка в площ „Драганово”,
разположена в землищата на с. Драганово и с. Брястовец, община



Бургас, проучване на строителни материали – подземни богатства по
чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства /ЗПБ/.

6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно:Актуализация на бюджета за 2009 година.

7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно:Актуализация на капиталова програма
2009 година – прехвърляне на средства от един обект на друг.

8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Промени в Програмата за финансиране на
капиталовите разходи за 2009 година.

9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Включване на нов обект в разчета на
капиталовите разходи за 2009 година.

10.Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Приемане на изменение в тарифата на
местните такси по ЗМДТ за 2009 г. към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас.

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

12.Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – Председател на
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности
при Общински съвет –  Бургас относно: Отпускане на средства за
финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица, двойки и
семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на
Община Бургас.

13.Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Закриване на част от Звено за счетоводно
и техническо обслужване на детските заведения в дейност „Други
дейности по образованието”-местна отговорност.

14.Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет „Бюджет,
финанси, икономика и стопански дейности” относно: Одобряване



командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за
периода 14.05.2008 г. - 27.10.2009 г.

15.Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Изкупуване на дялове от капитала на
Бургас Шеле Екосервиз” от страна на „Чистота” ЕООД – гр. Бургас.

16.Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на придобити акции от
капитала на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.

17.Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца сираци.

18.Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам. кмет
„Образование и култура” относно: Финансиране на провеждането
на „Бал на хората с увреждания” посветен на Международния ден на
хората с увреждания – 03.12.

19.Ново обсъждане на Решение на Общински съвет – Бургас, прието
по точка №5 от протокол 25 от 22 октомври 2009 година.

20.Докладна записка от д-р Илка Баева – Управител на
„Диагностично-консултативен център ІІ Бургас” ЕООД – гр.
Бургас относно: Даване на съгласие за закупуване на ехографски
апарат за нуждите на „Диагностично-консултативен център ІІ
Бургас” ЕООД.

21.Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в село Твърдица, Община
Бургас.

22.Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на част от недвижим имот –
частна общинска собственост, намиращ се в кв. Банево, гр. Бургас.

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



24.Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на  „EVN
България Електроразпределение” АД за изграждане на трафопост в
поземлен имот с идентификатор 07079.653.577 (УПИ VІ, кв.124,
ж.р.”Меден рудник”), гр. Бургас.

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов –  Кмет на
Община Бургас относно: Определяне оценки на земи, находящи се
във вилна зона „Боровете”, землище кв.Банево, град Бургас, на
физически лица, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР
към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

26.Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица, придобили право на собственост с
влезли в сила заповеди по реда на §4 „а” и §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.

27.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.

28.Докладна записка от Валери Симеонов – общински съветник
относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието
му с общинската администрация на Община Бургас /Правилника/.

29.Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация относно: Допълване и изменение на Правилника за
дейността на Общинска агенция за приватизация – гр. Бургас.

30.Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова –
Председател на Общински съвет относно: Определяне
представители на Общински съвет – Бургас за участие в работна
група за подготовка и изработване на изисквания за финансово
подпомагане дейността на клубовете на пенсионера на територията
на Община Бургас.



31.Докладна записка от Петър Пачев – общински съветник от БСП
относно: Конкретни превантивни мерки за противодействие и
профилактика на новия грипен вирус А (Н1N1) при хора.

32.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост
и спорт” относно: Отпускане на целева помощ за боксов клуб
„Черноморец” 1968 – Бургас.

33.Докладна записка от Димчо Грудев Грудев – общински съветник
относно: Часово време за извършване на ремонтни или други
дейности по натоварени транспортни артерии на територията на град
Бургас.

34.Докладна записка от Димчо Грудев Грудев – общински съветник
относно: Изграждане на Вело-алеи на територията на град Бургас.

35.Докладна записка от Здравко Сталев Сталев – общински
съветник от ПП „АТАКА” относно: Проектиране и изграждане на
осветление в отсечката от колелото в ж-к „Изгрев” до Аерогара
Бургас.

36.Докладна записка от Здравко Сталев Сталев – общински
съветник от ПП „АТАКА” относно: Проектиране и изграждане на
площадки за практикуване на скейтборд.

37.Докладна записка от Валери Симеонов и Здравко Сталев –
общински съветници относно: Ново проектиране на пътен възел на
две или повече нива на кръстовището Бургас – Созопол – ж.р.
„Меден рудник”.

38.Докладна записка от Валери Симеонов – общински съветник
относно:Демонтиране на съществуващия и изграждане на нов
Войнишки паметник в град Бургас.

39.Питания

40.Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община
Бургас относно: Даване на съгласие за провеждане на
акредитационна процедура на „Областен диспансер за кожно-
венерически заболявания със стационар - Бургас”ЕООД.

41.Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община
Бургас относно: 1. Кандидатстване и участие на НБУ „М.Лъкатник”



и ОУ „Л.Каравелов” – Бургас, с проекти по Програма за
трансгранично сътрудничество – България – Турция.
2. Съвместно ползване от партньорите по проект „Трансграничен
център за иновации и обучение” по Програма за трансгранично
сътрудничество България – Турция по ИПП, за срок не по-малко от 5
години на недвижим имот – общинска публична собственост,
находящ се на ул. „Л.Каравелов” 76 /бивша Баня №3 / - УПИ 1, кв.9-
Б по ПУП-ПРЗ на к-с „Възраждане” – Бургас, предоставен за
стопанисване и управление на ОУ „Л.Каравелов” – Бургас.

…………………………………………………………………………………….

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Удостояване на Сливенския митрополит Йоаникий със
званието „Почетен гражданин на Бургас”.

Р Е Ш Е Н И Е:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас”
Сливенския митрополит Йоаникий (Иван Георгиев Неделчев).

…………………………………………………………………………………

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Удостояване със звание „Почетен гражданин на град
Бургас” на Янчо Павлов Пейков.

Р Е Ш Е Н И Е:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Бургас” Янчо
Павлов Пейков.

…………………………………………………………………………………..

3. Докладна записка от Атанаска Николова – Заместник – кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Даване на съгласие за участие на
Община Бургас с проектно предложение за безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема
за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009: „Подкрепа за
интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.



Р Е Ш Е Н И Е:

1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г., схема за безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 : “Подкрепа за интегрирано и
устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” с проектно
предложение „Благоустрояване на общественозначими пространства в
подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската
среда” с общ бюджет до 12 100 000 лв., включващо следните обекти:

- Пешеходна зона ул. „Александровска”, ул. „Богориди” и ул. „Св.
Св. Кирил и Методий” ;

- Ул. „Гурко” и ул. „Адам Мицкевич” ;
- Приморски парк ;
- Декоративна стена „Стена на приказките” и водна площ в

Приморски парк ;
- Детска площадка до Графична база в Приморски парк, УПИ I,

кв.1 ;
- Детска площадка до ЦДГ «Златна рибка» в Приморски парк;
- Пространство заключено между бул. Иван Вазов, ул. Хан Крум,

ул. Цар Петър, Медицински център I;
- Спортна площадка в кв. 27 по плана на ЦГЧ – Запад, Борисова

градина;
- Спортна площадка в ж.к. Република – Дом „Надежда”, УПИ II, кв.

172.

2. Необходимото съфинансиране в размер от минимум 5 % да бъде
осигурено от бюджета на Община Бургас.

3. Предназначението на обектите на интервенция, включени в
проектното предложение на Община Бургас,  няма да бъде променяно за
период не по-малък от 5 години след приключване на проектните
дейности.

…………………………………………………………………………………..

4. Докладна записка от Атанаска Николова – Заместник – кмет
„Евроинтеграция и екология” Община Бургас  относно: Участие на
Община Бургас с две проектопредложения с работно заглавие (1) „Зелени
коридори” и (2) „Добри съседи – стратегия за дългосрочно сътрудничество
между Община Бургас и Община Къркларели” за получаване на
безвъзмездно финансиране по Покана за подаване на предложения №



2007СВ16ІРО008-2009-1 по Програма за транс-гранично сътрудничество
България – Турция.

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Одобрява участието на Община Бургас с проектопредложение с
работно заглавие „Зелени коридори” по Покана за подаване на
предложения № 2007СВ16IPO008 – 2009 – 1 по Програмата за транс –
гранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ОС  2.
Повишаване на качеството на живот, областна интервенция  2.1. Опазване
на околната среда, природата, историческото и културно наследство.

2. Одобрява участието на Община Бургас с проектопредложение с
работно заглавие „Добри съседи – стратегия за дългосрочно
сътрудничество между Община Бургас и Община Къркларели” по Покана
за подаване на предложения № 2007СВ16IPO008 – 2009 – 1 по Програмата
за транс – гранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ОС
1.Устойчиво социално и икономическо развитие, Област на интервенция
1.1. Подобряване на връзките в социалното развитие и социалното
сближаване.

………………………………………………………………………………..

5. Докладна записка от Атанаска Димитрова Николова – Заместник –
кмет на Община Бургас  относно: Изразяване на становище от
Общинския съвет – Бургас, във връзка с издаденото разрешение №
524/08.02.2008 г. от МОСВ на „Фининвестмънт” ЕООД – гр. Варна, да
извърши за своя сметка в площ „Драганово”, разположена в землищата на
с. Драганово и с. Брястовец, община Бургас, проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл.2, т.5 от Закона за подземните
богатства /ЗПБ/.

Р Е Ш Е Н И Е:

Изразява несъгласие с издаденото разрешение № 524/08.02.2008 г. от
МОСВ на „Фининвестмънт” ЕООД – гр.Варна, да извърши за своя сметка
в площ „Драганово”, разположена в землищата на с.Драганово и
с.Брястовец, Община Бургас, проучване на строителни материали –
подземни богатства по чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства /ЗПБ/.

…………………………………………………………………………………..



6.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно:Актуализация на бюджета за 2009 година.

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Дава съгласие временно свободни средства от „ Такси за битови
отпадъци” да бъдат насочени за нормално приключване на финансовата
година и за обезпечаване настоящата актуализация.

2. Дава съгласие да се направят компенсирани промени в разходната
част на бюджета, съгл. Приложение № 1, Приложение № 1А, Приложение
№ 1Б:.

3. Утвърждава направените промени в поименния списък на
обектите съгласно Приложение № 2.

4. Намалява собствения бюджет в дейност 337, § 02-02, със сумата
от 15 хил. лева и увеличава бюджета на СОУ „К.Преславски” § 10-30 със
сумата от 15 хил. лева.

…………………………………………………………………………………..

7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно:Актуализация на капиталова програма 2009 година –
прехвърляне на средства от един обект на друг.

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Дава съгласие Дневен център за лица с умствена изостаналост гр.
Бургас да продължи дейността си като местна общинска отговорност за
срок от един месец, считано от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г. с капацитет:
30 нуждаещи се лица с умствена изостаналост на възраст от 18 до 45
години.

2. Утвърждава персонала за Дневен център за лица с умствена
изостаналост гр. Бургас в размер на 9 щатни бройки, считано от 01.12.2009
г. до 31.12.2009 г. с необходимите средства за работна заплата, осигуровки
и издръжка, осигурени в рамките на собствения бюджет.

…………………………………………………………………………………….

8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Промени в Програмата за финансиране на капиталовите
разходи за 2009 година.



Р Е Ш Е Н И Е:

Приема промяна в Програмата за финансиране на капиталовите
разходи за 2009 г., както следва:

Във функция 07 – „Почивно дело, култура, религиозни дейности”,
вместо обект „Основен ремонт на Школа за мозайка – проектиране”, да се
включи обект: „Благоустрояване пространството около сградата на
Младежки културен център”, със стойност 20 хил. лв.

……………………………………………………………………………….

9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Включване на нов обект в разчета на капиталовите
разходи за 2009 година

Р Е Ш Е Н И Е:

 1. Включва нов обект „Мониторингова станция за електромагнитни
полета” в разчета на капиталовите разходи за 2009 г. с обща стойност
30 000 лв. с ДДС, с източник на финансиране ИБФ.

 2. Намалява годишната задача на обект № 960 Основен ремонт на
спортна зала „Младост”, §5100, функция 01, с 30 000 лв. с източник на
финансиране ИБФ.

………………………………………………………………………………….

10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Приемане на изменение в тарифата на местните
такси по ЗМДТ за 2009 г. към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:

Не приема предложеното изменение в Тарифата на местните такси
по ЗМДТ за 2009 год. към  Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

…………………………………………………………………………………….



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

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на
територията на Община Бургас, приета с решение по т.45 на проведеното на
18.09.2008 г. заседание Общински съвет Бургас, изменена и допълнена с
решения на Общински съвет – Бургас по т.16 от Протокол №13/23.10.2008 г.,
т.6, Протокол №17/22.01.2009 г., т.13 от Протокол №18/19.02.2009 г. и
26.02.2009 г., т.21, т.22 и т.25 от Протокол №20/23.04.2009 г. и 28.04.2009 г. и
т.2 от Протокол №21/21.05.2009 г., както следва:

§1. В член 2, алинея 1, т.1, изречение първо вторият по ред текст „на
месец ноември” отпада .

§2 В член 2, алинея 1, точка 2 текста „ в рамките на една година”
отпада .

§3. В член 2, алинея 1, точка 4 текста „на месец ноември” отпада .

§4. В член 2, алинея 2, точка 2 след текста „до 6 кв.м.” се добавя
текста „или с площ, съответстваща на утвърдената категория на
туристическия обект по Закона за туризма, за категоризираните обекти и
обектите по отношение на които е издадено временно удостоверение за
открита процедура по категоризиране” .

§5. В член 2, алинея 3 се създава нова точка 16 със следната
редакция:

„т.16 Преместваеми обекти и съоръжения на юридически лица,
необходими във връзка с изпълнение на подписани с Община Бургас
договори за текущо поддържане, почистване и/или озеленяване на
територията на общината – фургони за инвентар и други подобни.
Описаните обекти не могат да бъдат използвани за осъществяване на
търговска дейност. Размерът на ползваните площи се определя от
Комисията по чл.5, ал.3 по предложение на общинска администрация.”

§6. Член 4, алинея 4 се отменя.

§7. В член 5, алинея 1, изречение 1 след теста „заинтересованите
лица” се добавя текста „лично или с нотариално заверено пълномощно” .



§8. Член 5, алинея 1, точка 1 се изменя и придобива следната
редакция:

„Единен идентификационен код или копия от документи,
удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да
извършва стопанска дейност.”

§9. Член 5, алинея 1, точка 5 се изменя и придобива следната
редакция:

„Изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот
или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ,
съответно концесионен договор или договор за аренда – в случаите,
когато се заявява поставяне на преместваем обект в държавен, частен
имот или имот отдаден на концесия.”

§10. В член 5, алинея 1 се създава нова точка 12 със следната
редакция:

„т.12 Временно удостоверение за открита процедура по
категоризиране на туристически обекти или удостоверение за утвърдена
категория на туристическия обект, ако същия подлежи на категоризация
по Закона за туризма – за обектите които са категоризирани и обектите
по отношение на които е открита процедура по категоризиране.”

§11. В член 5 се създава нова алинея 6 със следната редакция:
„Заявленията за издаване на разрешения за поставяне на

преместваеми обекти по чл.2, ал.1, т.1 се подават от 01.12 до 31.12. на
предходната година. Изключение се допуска за освободени позиции.”

§12. В член 5, алинея 7 текстът „освен за нови заведения и за свободни
точки” отпада и се създава изречение второ: „Изключение се допуска за нови
обекти и за свободни позиции.”

§13. В член 5 се създава нова алинея 8 със следната редакция:
„Заявленията за поставяне на преместваеми обекти по чл.2, ал.3,

т.16 се подават след подписване на съответния договор. Към заявлението
се прилага единствено съответния договор. За разглеждане на
заявленията, издаване на разрешенията и  за периода на действие на
последните за обекти по чл.2, ал.2, т.16 не се заплащат такси.”

§14.  Сегашната алинея 6  на член 5 става алинея 9 и се създава
изречение второ: „Срокът за подаване на заявления за тези обекти е не по-
малко от 15 дни преди заявената дата за поставяне.” .

§15. В член 6, се създава нова алинея 2 със следната редакция:



„Положителните решения на Комисията се съобщава на заявителя
по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В 7-дневен срок от
съобщаването заявителят следва да заплати на касата на съответната
териториална дирекция сумите по чл.6, ал.3. При незаплащане на
дължимите суми в указания срок, се приема,  че е налице отказ от
направеното в заявлението искане.”

§16. Сегашната алинея 2 на член 6 става алинея 3 и текстът „Сумите
по т.т.1-4 се заплащат в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на
писмено уведомление за положително решение на комисията по чл.6, ал.3 по
подаденото заявление” се отменя.

§17.  Сегашната алинея 3 на член 6 става алинея 4.

§18. Сегашната алинея 4 на член 6 става алинея 5.

§19. Сегашната алинея 5 на член 6 става алинея 6.

§20. Сегашната алинея 6 на член 6 става алинея 7.

§21. Сегашната алинея 7 на член 6 става алинея 8.

§22. Сегашната алинея 8 на член 6 става алинея 9 и се създават
изречение второ и трето : „При неспазване на срока по изречение първо, се
приема, че е налице отказ от подаденото заявление, издаденото разрешение
губи действието си и позицията по схемата се счита за свободна. Същото се
отнася и за годишните преместваеми обекти в случаите, когато дейността е
преустановена за срок по – голям от 45 дни.”

§23. Член 6, алинея 9 се отменя.

§24. В чл.30 се създава изречение второ: „Изключения се допускат
единствено със съгласието на кмета на Общината, както и за нуждите на
Община Бургас.” .

§25. Член 39, алинея 1 номерацията на алинеята „(1)” се заличава.

§26. Член 39, точка 1 се изменя и придобива следната редакция:
„Единен идентификационен код или копия от документи,

удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да
извършва стопанска дейност.”

§27. Член 39, точка 5 се изменя и придобива следната редакция:



„При сгради с режим на етажна собственост - съгласие от
собствениците, дадено по реда на Закона за управление на етажната
собственост.”

§28.  В чл.5, ал.3, в изречение първо, след текста „избрани на заседание
на Общинския съвет” се добавя запетая и текста „с мандат от 1 година”.

§29. В чл.41, ал.1, в изречение второ, след текста „избрани на
заседание на Общинския съвет” да се добави запетая и текста „с мандат от 1
година”.

……………………………………………………………………………………..

12. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев –  Председател на
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при
Общински съвет – Бургас относно: Отпускане на средства 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:

         Одобрява списъка с кандидатите и размера на отпуснатата сума за
финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица, двойки и
семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община
Бургас, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.

С П И С Ъ К
на одобрените кандидати за финансово подпомагане по

от ПФПП ИВ ЛДСРП, живущи на територията на община
Бургас

1/ Димитрина Димитрова Бождерменова 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.64,вх.4, ет.5

2/ Цветанка Иванова Недева 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Несебър, ул.”Хан Крум” № 45
Настоящ адрес: Бургас, ж.к.”Лазур”, бл.127

3/ Маргарита Христова Манолова 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.28, вх.4, ет.2



4/ Миглена Димитрова Христова 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, кв.”М.рудник”, ул.”Босна” №34

5/ Теменужка Стойчева Пенева 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, бул.”Мария Луиза” №61, ет.2

6/ Златка Манолова Янева 2000 лв.
Постоянен адрес: м.с.”Черно море”, Община Бургас,
Ул.”Еделвайс”бл.1, вх.”А”, ет.2

7/ Нели Великова Анестева 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, к-с „Изгрев”, бл.93, ет.6

8/ Златина Стоянова Стоянова 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, ул.”Патриарх Евтимий” № 82

9/ Стефка Димитрова Велева 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, кв.”Д.Езерово”, ул.”Северна”, №14А

10/ Светла Иванова Андреева 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, к-с „Зорница”, бл.5, вх.2 .

11/ Ваня Енчева Христова 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, к/с Възраждане”бл.32, вх.”А”, ет.1

12/ Анна Кънчева Бъркачева 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас,ул.”Македония № 92;

13/ Янка Георгиева Маркова 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, ул.”Сливница, №70;

14/ Стефка Александрова Димитрова 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „Славейков”, бл.42, вх.8, ет.3

15/ Соня Гатева Петкова 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „Славейков”, бл.23, вх.Д, ет.2

16/ Желка Ангелова Калоянова 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, кв.М.Рудник, ул.”Босна” №14;

17/ Гергана Веселинова Данева  2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, ул.”Рилска” №7;



18/ Жечка Велкова Вълкова 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас,  ул.”Средна гора” №11

19/ Катерина Кирчева Костадинова  2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, ул.”Дебелт” № 61

20/ Гергана Димитрова Мушева 2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „Славейков”бл.64, вх.3, ет. 5

21/ Златина Георгиева Тодорова  2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „М.Рудник”, бл.51, вх.В, ет.2

22/Снежана Руменова Кръстева  2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „Зорница”бл.44, ет.5

23/ Йовка Тодорова Кешавова   2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „Изгрев”, бл.65, вх.1, ет.6

24/ Женя Петкова Арабаджиева   2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, бул.”Мария Луиза” №13, ет.1

25/ Кеворк Онник Дадурян   2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, ул.”Юрий Венелин” №18, вх.4

26/ Кремена Петрова Добранова              2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „В.Левски”№103, ет.4

27/ Милена Недялкова – Желева  2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „Славейков”, бл.3, ет.17

28/ Снежина Колева Жейнова  2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „Лазур”, бл.76, вх.1

29/ Красимира Атанасова Димитрова             2000 лв.
Постоянен адрес: гр.Бургас, к/с „Лазур”, бл.57, вх.В,ет.5

30/ Жанет Проданова Кацахян 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, ул.”Ал.Стамболийски”№ 16, ет.3

31/ Виктория Гинкова Кискинова 2000  лв.
Пост.адрес: Бургас, кв. Горно Езерово, ул.”Росица”№3



32/ Ваня Тодорова Денчева 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, ул.”Гладстон” №19, ет.4

33/ Йорданка Денчева Василева 2000 лв.
Пост.адрес: Бургаска община, гр.Българово, ул.”9-ти септември” №2;

34/ Зорница Ганчева Енчева 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, кв.Сарафово, ул.”Пробуда”, № 10;

35/ Анна Михайлова Ковачева 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, ж.к.”Бр.Миладинови”, №117, вх.1, ет.3

36/ Данчо Петров Петров 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, к-с „Изгрев”, бл.6, вх.2;

37/ Радина Иванова Георгиева 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.64, вх.6, ет.5

38/ Силвия Николаева Щерева 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, ул.”Ивайло” №65, ет.4;

39/ Валя Димитрова Димитрова 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, к-с”Славейков”, бл.38, вх.7, ет.2

40/ Илиана Стоянова Стойнова 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, к/с „М.Рудник” бл.461/Б/7;

41/ Мариела Стоянова Станчева 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, ул.”Ал.Стамболийски” №51;

42/ Мирослава Ненчева Карабелева 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, ул.”Ивайло” №51;

43/ Виолета Момчилова Момчилова 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, ж.к.”Изгрев”, бл.21, вх.8, ет.8;

44/ Веселина Петкова Илиева 2000 лв.
Пост.адрес: Бургаска общ., гр.Българово, ул.”М.Палаузов”№35;

45/ Радостина Вълчева Радойчева 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, к-с М.Рудник, бл.410, вх.10, ет.8;

46/ Антоанета Василева Александрова 2000 лв.



Пост.адрес: Бургас, к-с „Зорница”, бл.47, вх.В, ет.5

47/ Дора Петрова Станева - 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, ж.к.”Изгрев” бл.55, вх.9;

48/ Мирослава Кирова Стоева 2000 лв.
Пост.адрес: Бургас, бул.”Демокрация” № 68, вх.Б

49/ Силвия Стефанова Петкова  500 лв.
Пост.адрес: Бургас к-с „Меден рудник” бл.99, вх.В;

Обща сума на отпуснатите средства  - 96 500 лева.

…………………………………………………………………………………

13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Закриване на част от Звено за счетоводно и
техническо обслужване на детските заведения в дейност „Други дейности
по образованието”-местна отговорност.

Р Е Ш Е Н И Е:

1.Закрива част от Звеното за счетоводно и техническо обслужване в
дейност «Други дейности по образованието»-местна отговорност, и
намалява щата му с 13 щ.бр., в т.ч. 3 щ.бр. «главен счетоводител» и 10
щ.бр. «счетоводител», считано от 01.01.2010 година. Трудовите
правоотношения с лицата, заемащи тези длъжности, да се уредят на
основание чл.328, ал.1 т.2 от Кодекса на труда.

2.Преобразува Звено за счетоводно и техническо обслужване на
детските заведения в дейност «Други дейности по образованието»-местна
отговорност, в Звено за техническо обслужване в системата на
образованието в дейност «Други дейности по образованието»-местна
отговорност, с щат от 9 щ.бр. / в т.ч. 2 щ.бр. «инвеститорски контрол», 1
щ.бр. «технолог по храненето», 1 щ.бр. «началник» на Районна
отоплителна централа, 3 щ.бр. «огняр»  и 2 щ.бр. «шофьор» на ученически
автобус/, считано от 01.01.2010 година.

3.Директорите- второстепенни разпоредители с бюджетни кредити,
да осигурят счетоводно обслужване на всяко детско заведение, както и
годишното приключване на финансовата 2009 година в сроковете,
определени от Министерството на финансите.



............................................................................................................................

14. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет „Бюджет,
финанси, икономика и стопански дейности” относно: Одобряване
командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за
периода 14.05.2008 г. - 27.10.2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е:

Одобрява на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в
страната  разходите за командировки на г – н Димитър Николов – Кмет на
Община Бургас за периода 14.05.2008 г. – 27.10.2009 г. в размер на 1305,90
лв.

…………………………………………………………………………………

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Изкупуване на дялове от капитала на Бургас
Шеле Екосервиз” от страна на „Чистота” ЕООД – гр. Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Дава съгласие „Чистота” ЕООД да изкупи 5698 дяла, всеки с
номинална стойност 10 лева, представляващи  50% от капитала на „Бургас
Шеле Екосервиз” ООД, собственост на „А.С.А. България” ЕООД, за
сумата от 3 042 500 лева при следните условия:

1.1. Изплащането на сумата да стане на месечни вноски за период от
48 месеца.

1.2. Първата вноска, в размер на 63385,42 лева да бъде изплатена
през м. Декември.

1.3. Собствеността върху дяловете да се прехвърли след изплащане
на първата вноска.

 2. Упълномощава управителя на „Чистота” ЕООД да подпише
договора за прехвръляне на дяловете

 3. Възлага на управителя на „Чистота” ЕООД да извърши
необходимите действия за преобразуването на „Бургас Шеле Екосервиз”
ООД в Еднолично дружество с ограничена отговорност

……………………………………………………………………………………



16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на придобити акции от капитала на
„Сосиете Женерал Експресбанк” АД.

Р Е Ш Е Н И Е:

Не приема предложенията за решение в докладната записка.

…………………………………………………………………………………

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца сираци.

Р Е Ш Е Н И Е:

Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на Мирослав Апостолов
Христов.

………………………………………………………………………………….

18. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам. кмет
„Образование и култура” относно: Финансиране на провеждането на
„Бал на хората с увреждания” посветен на Международния ден на хората с
увреждания – 03.12.

Р Е Ш Е Н И Е:

Отпуска финансови средства от §97-00 Общински резерв „Култура”
в размер на 3 000 лв. /три хиляди лева/ за организацията и провеждането на
„Бал на хората с увреждания” , посветен на Международния ден на хората
с увреждания – 03.12.

………………………………………………………………………………..

19. Ново обсъждане на Решение на Общински съвет – Бургас, прието
по точка №5 от протокол 25 от 22 октомври 2009 година.



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.

……………………………………………………………………………………

20. Докладна записка от д-р Илка Баева – Управител на
„Диагностично-консултативен център ІІ Бургас” ЕООД – гр. Бургас
относно: Даване на съгласие за закупуване на ехографски апарат за
нуждите на „Диагностично-консултативен център ІІ Бургас” ЕООД.

Р Е Ш Е Н И Е:



Дава съгласие „Диагностично-консултативен център ІІ Бургас”
ЕООД да закупи ехографски апарат, със собствени средства в размер до
50 000 лева, след събиране и разглеждане на оферти по реда на чл.2, ал.1,
т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

………………………………………………………………………………….

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на част от недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в кв. Банево, гр. Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:

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 следните обекти:

1.1. УПИ І в кв.3  с площ от 1058 кв.м., по плана на с.Твърдица, при
граници:  североизток – край на регулацията, югозапад – улица, югоизток –
УПИ ІІ –5, северозапад - улица отреден за КОО, актуван с акт за частна
общинска собственост № 4116/30.08.2005г.

1.2. УПИ VІІ-47 в кв.4 с площ от 865 кв.м., по плана на с.Твърдица,
при граници: североизток –УПИ VІІІ, югозапад – УПИ VІ, югоизток –
УПИ Х, северозапад - улица отреден за жилищно строителство, актуван за
ЧОС с акт №2851/18.05.2001г.

1.3. УПИ VІІ в кв.5 с площ от 885 кв.м.,  по плана на с.Твърдица,
при граници: североизток –УПИ VІІІ, югозапад – УПИ VІ, югоизток –
улица, северозапад – край на регулацията, отреден за жилищно
строителство, актуван за ЧОС с акт №4117/30.08.2005г.

1.4. УПИ VІІІ в кв.5 с площ от 850 кв.м., по плана на с.Твърдица,
при граници: североизток – край на регулацията, югозапад – УПИ VІІ,
югоизток – улица, северозапад – край на регулацията, отреден за жилищно
строителство, актуван за ЧОС с акт №4118/30.08.2005г.

1.5. УПИ І в кв.16 с площ от 827 кв.м., по плана на с.Твърдица, при
граници: североизток – УПИ ІІ, югозапад – улица, югоизток – улица,
северозапад – улица, отреден за жилищно строителство, актуван за ЧОС с
акт №2853/18.05.2001г.

1.6. УПИ ІІ в кв.16 с площ от 816 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.16
по плана на с.Твърдица, при граници: североизток –УПИ ІІІ, югозапад –
УПИ І, югоизток – УПИ ХV, северозапад – улица, отреден за жилищно
строителство, актуван за ЧОС с акт №2854/ 18.05.2001г.



1.7. УПИ ІІІ-91 в кв.16 с площ от 399 кв.м., по плана на с.Твърдица,
при  граници: североизток –УПИ ІV, югозапад – УПИ ІІ, югоизток – УПИ
ХV, северозапад – улица,  отреден за жилищно строителство, актуван за
ЧОС с акт №2855/18.05.2001г.

1.8. УПИ ІV-92 в кв.16 с площ от 662 кв.м.,по плана на с.Твърдица,
при граници: североизток –УПИ V, югозапад – УПИ ІІІ, югоизток – УПИ
ХV, северозапад – улица, отреден за жилищно строителство, актуван за
ЧОС с акт №2856/18.05.2001г.

1.9. УПИ V  в кв.16  с площ от 795  кв.м.,  по плана на с.Твърдица,   при
граници:  североизток –УПИ VІ,  югозапад –  УПИ ІV и УПИ ХV,  югоизток –  УПИ
ХІV, северозапад – улица, отреден за жилищно строителство, актуван за ЧОС
с акт №3487/28.10.2002г.

1.10. Имот с площ от 724 кв.м., съставляващ УПИ VІ в кв.16 по плана на
с.Твърдица,  при граници:  изток –УПИ VІІ,  югозапад –  УПИ V  ,  юг –  УПИ ХІV,
север– улица, отреден за жилищно строителство, актуван за ЧОС с акт №3488/
28.10.2002г.

1.11. УПИ ІІ в кв.17  с площ от 854  кв.м.,  по плана на с.Твърдица,   при
граници: изток – парцел ІІІ, запад – парцел І, север – улица, юг - парцел VІ,
отреден за жилищно строителство, актуван за ЧОС с акт №2955/20.07.2001г.

1.12. УПИ ІХ в кв.25 с площ от 707 кв.м., по плана на с.Твърдица,
при граници: североизток –УПИ VІІІ-173, югозапад – УПИ Х-175,
югоизток – улица, северозапад – УПИ ХІ-176 отреден за жилищно
строителство, актуван за ЧОС с акт №4280/19.05.2006г.

2. Да се извърши продажба на недвижими имоти, частна общинска
собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда
на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, както
следва:

2.1. УПИ І в кв.3  с площ от 1058 кв.м., по плана на с.Твърдица, при
граници:  североизток – край на регулацията, югозапад – улица, югоизток –
УПИ ІІ –5, северозапад - улица отреден за КОО, с начална тръжна цена
23613 лв. без ДДС, актуван с акт за частна общинска собственост №
4116/30.08.2005г.

2.2. УПИ VІІ-47 в кв.4 с площ от 865 кв.м., по плана на с.Твърдица,
при граници: североизток –УПИ VІІІ, югозапад – УПИ VІ, югоизток –
УПИ Х, северозапад - улица отреден за жилищно строителство, с начална
тръжна цена 19770лв. без ДДС, актуван за ЧОС с акт №2851/18.05.2001г.

2.3. УПИ VІІ в кв.5 с площ от 885 кв.м.,  по плана на с.Твърдица,
при граници: североизток –УПИ VІІІ, югозапад – УПИ VІ, югоизток –
улица, северозапад – край на регулацията, отреден за жилищно
строителство, с начална тръжна цена  19490 лв. без ДДС, актуван за ЧОС с
акт №4117/30.08.2005г.



2.4. УПИ VІІІ в кв.5 с площ от 850 кв.м., по плана на с.Твърдица,
при граници: североизток – край на регулацията, югозапад – УПИ VІІ,
югоизток – улица, северозапад – край на регулацията, отреден за жилищно
строителство, с начална тръжна цена 18814лв. без ДДС, актуван за ЧОС с
акт №4118/30.08.2005г.

2.5. УПИ І в кв.16 с площ от 827 кв.м., по плана на с.Твърдица, при
граници: североизток – УПИ ІІ, югозапад – улица, югоизток – улица,
северозапад – улица, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна
цена 18419 лв. без ДДС, актуван за ЧОС с акт №2853/18.05.2001г.

2.6. УПИ ІІ в кв.16 с площ от 816 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.16
по плана на с.Твърдица, при граници: североизток –УПИ ІІІ, югозапад –
УПИ І, югоизток – УПИ ХV, северозапад – улица, отреден за жилищно
строителство, с начална тръжна цена 16794лв. без ДДС, актуван за ЧОС с
акт №2854/ 18.05.2001г.

2.7. УПИ ІІІ-91 в кв.16 с площ от 399 кв.м., по плана на с.Твърдица,
при  граници: североизток –УПИ ІV, югозапад – УПИ ІІ, югоизток – УПИ
ХV, северозапад – улица,  отреден за жилищно строителство, с начална
тръжна цена 9294лв. без ДДС, актуван за ЧОС с акт №2855/18.05.2001г.

2.8. УПИ ІV-92 в кв.16 с площ от 662 кв.м.,по плана на с.Твърдица,
при граници: североизток –УПИ V, югозапад – УПИ ІІІ, югоизток – УПИ
ХV, северозапад – улица, отреден за жилищно строителство, с начална
тръжна цена 15258лв. без ДДС, актуван за ЧОС с акт №2856/18.05.2001г.

2.9. УПИ V  в кв.16  с площ от 795  кв.м.,  по плана на с.Твърдица,   при
граници:  североизток –УПИ VІ,  югозапад –  УПИ ІV и УПИ ХV,  югоизток –  УПИ
ХІV, северозапад – улица, отреден за жилищно строителство, с начална
тръжна цена, 18410лв. без ДДС, актуван за ЧОС с акт №3487/28.10.2002г.

2.10. Имот с площ от 724 кв.м., съставляващ УПИ VІ в кв.16 по плана на
с.Твърдица,  при граници:  изток –УПИ VІІ,  югозапад –  УПИ V  ,  юг –  УПИ ХІV,
север– улица, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена
16839 лв. без ДДС, актуван за ЧОС с акт №3488/ 28.10.2002г.

2.11. УПИ ІІ в кв.17  с площ от 854  кв.м.,  по плана на с.Твърдица,   при
граници: изток – парцел ІІІ, запад – парцел І, север – улица, юг - парцел VІ,
отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 17519лв без ДДС,
актуван за ЧОС с акт №2955/20.07.2001г.

2.12. УПИ ІХ в кв.25 с площ от 707 кв.м., по плана на с.Твърдица,
при граници: североизток –УПИ VІІІ-173, югозапад – УПИ Х-175,
югоизток – улица, северозапад – УПИ ХІ-176 отреден за жилищно
строителство, с начална тръжна цена 14950 лв. без ДДС, актуван за ЧОС с
акт №4280/19.05.2006г.

…………………………………………………………………………………..



22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в кв. Банево, гр. Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:

Да се продаде на Благой Гавраилов Потеров с постоянен адрес:
гр.Бургас, ул.”Сливница” №31 и Румен Гавраилов Потеров с постоянен
адрес гр.Благоевград, к/с”Еленово”, бл.135, ап.4, недвижим имот
представляващ 15 / петнадесет /  кв.м идеални части  от УПИ ХІІІ-552  /
тринадесет римско за имот петстотин петдесет и два / в кв.4 / четиридесет
и едно / по плана на кв.Банево, гр. Бургас, целият с площ 555 / петстотин
петдесет и пет / кв.м, при граници: североизток-УПИ ХІІ-553, югоизток-
улица, югозапад-УПИ ХІV-549, северозапад-УПИ ХІХ-548, за сумата 530 /
петстотин и тридесет / лева, без ДДС.

…………………………………………………………………………………..

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

Р Е Ш Е Н И Е:

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 следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1.Недвижим имот, находящ се в с. Драганово, Община Бургас,
представляващ УПИ VІІ с площ 573 кв.м., в квартал 3 по плана на с.
Драганово, Община Бургас, при граници: североизток-край на регулацията,
югоизток-УПИ VІІІ, югозапад- улица, северозапад-УПИ VІ, отреден за
жилищно строителство, актуван с Акт  № 2676/05.01.2001 год. за частна
общинска собственост, с начална тръжна цена 6 727 / шест хиляди
седемстотин двадесет и седем / лева, без ДДС.

 2.Недвижим имот, находящ се в с. Драганово, Община Бургас,
представляващ УПИ VІІІ с площ 760 кв.м., в квартал 5 по плана на с.
Драганово, Община Бургас, при граници: север – улица, североизток-улица,
югоизток - УПИ ІХ, запад - УПИ VІІ, отреден за жилищно строителство,
актуван с Акт  № 5785/20.07.2009 год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 6100 / шест хиляди и сто / лева, без ДДС.



 3.Недвижим имот, находящ се в с. Драганово, Община Бургас,
представляващ УПИ ІХ с площ 680 кв.м., в квартал 5 по плана на с.
Драганово, Община Бургас, при граници: североизток-улица м/у о.т.4 и
о.т.12, югоизток - УПИ Х, юг-УПИ ХІ, запад - УПИ ХІІ и УПИ VІІ,
северозапад – УПИ VІІІ, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт
№ 5784/20.07.2009 год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 5600 /пет хиляди и шестстотин / лева, без ДДС.

4.Недвижим имот, находящ се в с. Драганово, Община Бургас,
представляващ УПИ Х с площ 810 кв.м., в квартал 5 по плана на с.
Драганово, Община Бургас, при граници: североизток - улица, юг - улица,
запад - УПИ ХІ, северозапад – УПИ ІХ, отреден за жилищно строителство,
актуван с Акт  № 5783/20.07.2009 год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 6400 / шест хиляди и четиристотин / лева, без ДДС.

5.Недвижим имот, находящ се в с. Драганово, Община Бургас,
представляващ УПИ ХІ с площ 570 кв.м., в квартал 5 по плана на с.
Драганово, Община Бургас, при граници: север – УПИ ІХ, изток- УПИ Х,
юг - улица, запад - УПИ ХІІ, отреден за жилищно строителство, актуван с
Акт  № 5781/20.07.2009 год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена 5100 /пет хиляди  и сто/ лева, без ДДС.

6.Недвижим имот, находящ се в с. Драганово, Община Бургас,
представляващ УПИ ХІІ с площ 650 кв.м., в квартал 5 по плана на с.
Драганово, Община Бургас, при граници: север - УПИ VІІ, изток - УПИ ХІ,
юг - улица, запад- УПИ ХІІІ, отреден за жилищно строителство, актуван с
Акт  № 5782/20.07.2009 год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена 5400 / пет хиляди и четиристотин / лева, без ДДС.

7.Недвижим имот, находящ се в с. Брястовец, Община Бургас,
представляващ УПИ І с площ 604 кв.м., в квартал 4 по плана на с.
Брястовец,  Община Бургас, при граници: север – улица м/у о.т.7 и о.т. 8,
изток- УПИ ІІ-1,2, юг – УПИ VІІІ-3, запад – улица м/у о.т.7 и о.т. 10,
отреден за жилищно строителство, актуван с Акт № 3669/04.06.2003 год. за
частна общинска собственост, с начална тръжна цена 13018 /тринадесет
хиляди и осемнадесет/ лева, без ДДС.

……………………………………………………………………………

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на  „EVN България
Електроразпределение” АД за изграждане на трафопост в поземлен имот с
идентификатор 07079.653.577 (УПИ VІ, кв.124, ж.р.”Меден рудник”), гр.
Бургас



Р Е Ш Е Н И Е:

Äà ñå ó÷ðåäè â ïîëçà íà “ EVN България
Åëåêòðîðàçïðåäåëåíèå ” ÀÄ - ñúñ ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå:
ãð.Пловдив, óë.”Христо Г.Данов” 37, âïèñàíî â Рåãèñòúðа за
държавни и общински предприятия в том 1, стр.8, парт.4  ïî ô.ä.¹
2436/2000 ãîä., и регистрирано в Електронния търговски регистър с
ЕФН 1500024361, ïðåäñòàâëÿâàíî îò Михаил Йорданов Томов –
член на Управителния съвет и Людмила Николова Църцева-
Владимирова - прокурист, ïðàâî íà ñòðîåæ çà èçãðàæäàíå íà сграда
- òðàôîïîñò â èìîò, актуван с Акт №5124/12.06.2008 г. за ÷àñòíà
îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, представляващ  поземлен имот с
идентификатор 07079.653.577 по КК (ÓÏÈ VI â êâ.124 ïî ïëàíà
æ.ð.”Ìåäåí ðóäíèê”), ãð.Áóðãàñ, öåëèÿò ñ ïëîù 41 êâ.ì. ïðè съседи:
07079.653.576; 07079.653.458, със застроена площ 14 кв.м., по
одобрен инвестиционен проект с пазарна цена на правото на строеж
в размер на 3 390 /три хиляди триста и деветдесет/ лева, без ДДС.

…………………………………………………………………………………

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяне оценки на земи, находящи се във
вилна зона „Боровете”, землище кв.Банево, град Бургас, на физически
лица, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на
ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Определя оценката на земята на УПИ LIII-65, кв.6 по плана на в.з.
„Боровете”, землище кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ 591 кв.м.
(петстотин деветдесет и един), при граници- изток- УПИ XXIII-95,96,
запад- улица, север- УПИ LIV-64, юг- УПИ LII-66, актуван с Акт за частна
общинска собственост №1587/02.12.1999 година, в размер на 82,74 лева
без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.

В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Васил Стоянов
Георгиев, с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл.63,
вх.2, ет.5, да заплати на Община Бургас цената на земята.

 2. Определя оценката на 600/623 кв. метра ид. части от УПИ V-133,
кв.7 по плана на в.з. „Боровете”, землище кв.Банево, гр.Бургас, целият с
площ 623 (шестстотин двадесет и три) кв. метра, при граници- изток-
улица, запад- УПИ XLVII-140, север- УПИ IV-134, юг- УПИ VI-132,
актуван с Акт за частна общинска собственост №1876/14.01.2000 год., в



размер на 84 лева без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2
от ЗСПЗЗ.

В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Георги Тодоров
Черкезов, с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков” бл.70, вх.2, ет.4 и
Снежана Тодорова Цонкова, с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к.
„Славейков” бл.19, вх.2, ет.7, да заплатят на Община Бургас цената на
земята, предмет на продажба.

3. Определя оценката на 350/2330 кв. метра ид. части от УПИ XXIII-
95,96 в кв.6 по плана на в.з. „Боровете”, землище кв.Банево, гр.Бургас,
целият с площ 2330 кв.метра (две хиляди триста и тридесет), при граници-
изток- УПИ XV  и улица, запад- УПИ L-68, УПИ LI-67, УПИ LII-66, УПИ
LIII-65, УПИ  LIV-64 , север- УПИ XV, юг- УПИ XXIV-94, актуван с Акт
за частна общинска собственост №1558/01.12.1999 година, в размер на 49
лева без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.

В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Станчо Жеков
Колев с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков” бл. 65, вх. 2, ет.1, да
заплати на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба.

3. Определя оценката на 600/2330 кв. метра ид. части от УПИ XXIII-
95,96 в кв.6 по плана на в.з. „Боровете”, землище кв.Банево, гр.Бургас,
целият с площ 2330 кв.метра (две хиляди триста и тридесет), при граници-
изток- УПИ XV  и улица, запад- УПИ L-68, УПИ LI-67, УПИ LII-66, УПИ
LIII-65, УПИ  LIV-64 , север- УПИ XV, юг- УПИ XXIV-94, актуван с Акт
за частна общинска собственост №1558/01.12.1999 год., в размер на 84
лева без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.

В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Райко Жеков
Колев с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл.71, ап.1,
да заплати на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба.

…………………………………………………………………………………

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица, придобили право на собственост с влезли в сила
заповеди по реда на §4 „а” и §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.

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Да се продаде на Тодор Тонев Динев, с адрес гр. Бургас, ж.к.
„Лазур” бл.76, ет.1, ап.6, 65/665 кв. метра ид. части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) XIX-100, кв.6 по плана на вилна зона „Боровете”,



землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 665 (шестстотин шестдесет и
пет) кв.метра, при граници: югоизток- УПИ XX-101, северозапад- УПИ
XVIII-99,  североизток-  улица,  юг-  УПИ XV,  актуван с Акт за частна
общинска собственост №1554/01.12.1999год., за сумата от 2261 (две
хиляди двеста шестдесет и един) лева без ДДС;

 2. Да се продаде на Стоянка Петрова Георгиева, постоянен адрес гр.
Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.11, вх.1, ет.8, Недялка Георгиева Димитрова с
постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.11, вх.1, ет.8 и Румяна
Георгиева Андонова с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. „Възраждане”,
бл.41, вх.В, ет.8, ап.8, 46/546 кв. метра ид. части от  урегулиран поземлен
имот (УПИ) VII-215, кв.9, по плана на вилна зона  „Боровете”, землище кв.
Банево, гр.Бургас, Община Бургас,  целият с площ 546 (петстотин
четиридесет и шест) кв.метра,  при граници: изток- улица, запад-  XXXIII-
204,  север-  УПИ VI-214, юг- УПИ VIII-21, актуван с Акт за частна общинска
собственост №2204/08.02.2000год., за сумата от 1529 (хиляда петстотин
двадесет и девет) лева без ДДС;

3. Да се продаде на Таньо Минчев Танев с постоянен адрес гр.
Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.53, вх.4, ет.3,  30/580 кв. метра ид. части от
урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI-224, кв.9 по плана на вилна зона
„Боровете”, землище кв. Банево, гр.Бургас, целият с площ 580 (петстотин и
осемдесет) кв.метра, при граници: изток- улица, запад- УПИ XXIV-195,
север- УПИ XV-223, юг- УПИ XVII-225, актуван с Акт за частна общинска
собственост №2213/08.02.2000год., за сумата от 1042 (хиляда четиридесет
и два) лева без ДДС.

…………………………………………………………………………………

27. 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 на следващото
заседание.

………………………………………………………………………………..

28. Докладна записка от Валери Симеонов – общински съветник
относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за



организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с
общинската администрация на Община Бургас /Правилника/.

Р Е Ш Е Н И Е:

Не се подкрепя докладната записка на Валери Симеонов-общински
съветник  за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската
администрация на Община Бургас.

В чл.  78,  ал.1  от ПОДОСВОА  ,  в края на изречение първо се
добавя запетая и текста: „с изключение на участието им в
постоянните комисии. ”

………………………………………………………………………………….

29. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация относно: Допълване и изменение на Правилника за
дейността на Общинска агенция за приватизация – гр. Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема допълнения и изменения  в Правилника за дейността на
Агенцията за приватизация и публично частно- партньорство- Бургас,
както следва:

§1.  В член 1,  алинея 1  ,  изречение първо текстът “Общинската
агенция за приватизация, гр. Бургас” се заменя с : “Агенцията за
приватизация и публично-частно партньорство /АППЧП/  «.

§2.  В член 1,  алинея 2  ,  изречение първо текстът “Общинската
агенция за приватизация, гр. Бургас” се заменя с : “Агенцията за
приватизация и публично-частно партньорство /АППЧП/  .“.

§3. В член 1 се създава нова алинея 3 със следната редакция:
“АППЧП осъществява дейността по оценяване и приемане на

проектите по Програмата за публично-частно партньорство за реализация
на малки благоустроителни проекти, както и контрол върху реализацията
им (решения на Общински съвет- Бургас с Протоколи No No 45/01.03.2007
год. и 8/ 28.02.2008 г.)”.

§4. В член 2, изречение първо текстът “ОАП” се заменя с
“АППЧП” .



§5.  Чл.2, т.3 се променя и става: „В случаите на продажба на
акции, провежда по решение на Общински съвет публични търгове или
конкурси и извършва подготвителни действия по организацията на
конкурсите по чл.5, ал.1 от ЗПСК”

§ 6. В  чл.2, т.5 , след края на изречението се добавя запетая и текста
: „като същия се обнародва и на официалната интернет страница на
Общински съвет Бургас”.

§ 7. Чл.2, т.7 се променя и става : „Обектите по чл.1,ал.1 се
приватизират чрез метод на приватизация „ публичен  търг с явно
наддаване” , като тези търгове се провеждат  в заседателната зала на
Община- Бургас”.

§8.  В член 3 отпада текста: “Общинската Агенция за приватизация
се ръководи от Надзорен съвет и Изпълнителен директор” и се добавя нов
текст: “При осъществяването на функциите на орган по Програмата за
публично-частно партнъорство за реализация на малки
благоустроителни проекти АППЧП приема и оценява проектите по
Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки
благоустроителни проекти , приета с решения на Общински съвет
Бургас с Протоколи No No 45/01.03.2007 год. и 8/ 28.02.2008г., както и
осъществява контрол върху тяхната реализация и отчитане”.

§9. Член 4 се променя и  придобива следната редакция:
“АППЧП се ръководи от Надзорен съвет и Изпълнителен

директор. Надзорният съвет се избира за срок от една година с мнозинство
повече от половината от общинските съветници и се състои от 11 члена, от
които девет 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. След
приключване мандата на настоящия  Надзорен съвет, в състава  да се
включат представители  на всички групи в общинския съвет и
независими, по възможност. ”

§10. В чл.7 се създава  нова т.8 със следния текст:  „ Решенията
на Надзорния съвет на АППЧП се публикуват в 7- дневен срок от
примането им на официалната интернет страница на Общински
съвет Бургас.”



§11. В член 8, алинея 1, ред трети след текста: ”по чл.6 ал.2 от
ЗПСК” се добавя текста: “както и отчетите по изпълнението на
Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки
благоустроителни проекти“ .

§12 . В член 8, алинея 3, ред три , след текста “ от ЗПСК” се добавя:
“както и тези отпуснати по Програмата за публично-частно
партньорство за реализация на малки благоустроителни проекти” .

§13. В чл.8, т.8 израза „цена до 1 мил.лв. /един милион лв./” се
изменя и става : „цена до 200 хил. лв. /двеста хиляди лв./”.

§13. В чл. 8 се създава нова алинея 13 със следната редакция:
“Текущо разглежда постъпилите проектопредложения по

Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки
благоустроителни проекти на територията на Община Бургас и
аргументирано одобрява за финансиране, проектите отговарящи на
определените в програмата условия. Предложенията се приемат и
докладват от оторизирано лице от АППЧП”.

§14. В чл. 8 се създава нова алинея 14 със следната редакция:
“Уведомява кандидатите за решението си с мотивиращо писмо. В

срок от две седмици, след проведено редовно заседание на Комисията по
приемане, оценка, контрол и отчитане на проектите по Програмата,
кандидатите биват уведомявани с мотивирано писмо за
одобрението/неодобрението на съответните проекти, или в случай на
връщане на проекти за доработване за становището и препоръките на
Комисията, както и за изискваната допълнителна информация от
кандидатстващите лица”.

§11. В чл. 8 се създава нова алинея 15 със следната редакция:
“Поддържа информация за подадените, одобрените и отхвърлени

проектопредложения, протоколира заседанията на комисията”.

§12. В чл. 8 се създава нова алинея 16 със следната редакция:
“Осъществява контрол върху изпълнението на одобрените за

финансиране проекти, като за целта се информира от дирекциите
отговорни за провеждане на инвеститорски контрол на обектите. Приема
писмения доклад от компетентната дирекция за реализирания проект и
копие от приемателно-предавателния протокол за завършения обект”.

§ 13. В чл. 8 се създава нова алинея 17 със следната редакция:
“Отчита ежегодно изпълнението на Програмата пред Общински

съвет – Бургас и Кмета на Община Бургас”.



§ 14. В член 9, алинея 1, изречение първо текстът”ОАП” се заменя
с “АППЧП” .

§ 15. В чл.11, алинея 1, ред втори , след текста “НС и Общински
съвет” се добавя текста “касаещи процесите на приватизация и
публично-частно партньорство” .

§ 16. В чл.11, алинея 3, ред втори след текста ”приватизационни
сделки” се добавя текста “поддържа информация за подадени, одобрени
или отхвърлени предложения по линия на публично- частното
партньорство “ .

§ 17. В чл.12, ред трети се допълва със “строително звено- един
служител” .

§ 18 . В изречение първо шестият по ред текст,  след текстът “ОбС
Бургас” се добавя текста “ по т.29 от дневния ред на ХХVІІ-то заседание
на ОбС Бургас , проведено на 19.11.2009,20.11.2009 г. и 24.11.2009 год.”

…….. …………………………………………………………………………..

30. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет относно: Определяне представители на Общински
съвет – Бургас за участие в работна група за подготовка и изработване на
изисквания за финансово подпомагане дейността на клубовете на
пенсионера на територията на Община Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:

Не приема решение поради констатирано при изготвяне на
протокола неправилно преброяване на гласовете на общинските
съветници.

…………………………………………………………………………………..

31. Докладна записка от Петър Пачев – общински съветник от БСП
относно: Конкретни превантивни мерки за противодействие и
профилактика на новия грипен вирус А (Н1N1) при хора.



Р Е Ш Е Н И Е:

Приема за сведение докладната записка , като отчита, че общинска
администрация вече работи по своя програма за превенция на
разпространение на грипния вирус А ( Н1N1) при хора.

…………………………………………………………………………………

32. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно: Отпускане на целева помощ за боксов клуб
„Черноморец” 1968 – Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:

Не подкрепя докладната записка и предложенията за решения.

………………………………………………………………………………….

33. Докладна записка от Димчо Грудев Грудев –  общински съветник
относно: Часово време за извършване на ремонтни или други дейности по
натоварени транспортни артерии на територията на град Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Препоръчва Общинска администрация или упълномощените за
това лица, сключващи договорите, да включат точка:

Всяко ново маркиране или освежаване  на хоризонталната пътна
сигнализация по пътните артерии, да се извършва по целесъобразност и
след указания на общинска администрация , в събота, неделя и в
празнични дни. През зимен сезон – след 20.00 ч., през летен сезон – след
22.00 ч.

2. Препоръчва на общинска администрация да изготви технология за
полагане на хоризонталната пътна сигнализация.

………………………………………………………………………………..

34. Докладна записка от Димчо Грудев Грудев –  общински съветник
относно: Изграждане на Вело-алеи на територията на град Бургас.



Р Е Ш Е Н И Е:

Да се предвиди сумата от 2 000 лв. в Бюджет 2010 г. за изграждане
на велопаркинги на територията на Община Бургас.

…………………………………………………………………………………

35. Докладна записка от Здравко Сталев Сталев – общински съветник
от ПП „АТАКА” относно: Проектиране и изграждане на осветление в
отсечката от колелото в ж-к „Изгрев” до Аерогара Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема за сведение докладната записка и препоръчва на Общинска
администрация да предприеме необходимите действия за изграждане на
подходящо осветление в отсечката – колелото при ж-к „Изгрев” – Аерогара
Бургас .

……………………………………………………………………………….

36. Докладна записка от Здравко Сталев Сталев – общински съветник
от ПП „АТАКА” относно: Проектиране и изграждане на площадки за
практикуване на скейтборд.

Р Е Ш Е Н И Е:

Препоръчва на общинска администрация при изготвяне на ПУП за
всяка конкретна зона за спорт,  по възможност и по тяхна преценка, да
предвидят, включително и в к – с Меден рудник, места за изграждане на
площадки за практикуване на скейтборд .

………………………………………………………………………………….

37. Докладна записка от Валери Симеонов и Здравко Сталев –
общински съветници относно: Ново проектиране на пътен възел на две
или повече нива на кръстовището Бургас – Созопол – ж.р. „Меден
рудник”.



Р Е Ш Е Н И Е:

Не подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.

………………………………………………………………………………….

38. Докладна записка от Валери Симеонов – общински съветник
относно:Демонтиране на съществуващия и изграждане на нов Войнишки
паметник в град Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:

Не подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.

………………………………………………………………………………….

39. Питания

………………………………………………………………………………

40. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
относно: Даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура
на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар
- Бургас”ЕООД

Р Е Ш Е Н И Е:

Дава съгласие за провеждане на процедура по акредитация на
„Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар -
Бургас” ЕООД.

…………………………………………………………………………………

41. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
относно: 1. Кандидатстване и участие на НБУ „М.Лъкатник” и ОУ
„Л.Каравелов” – Бургас, с проекти по Програма за трансгранично
сътрудничество – България – Турция.
                  2. Съвместно ползване от партньорите по проект
„Трансграничен център за иновации и обучение” по Програма за



трансгранично сътрудничество България – Турция по ИПП, за срок не по-
малко от 5 години на недвижим имот – общинска публична собственост,
находящ се на ул. „Л.Каравелов” 76 /бивша Баня №3 / - УПИ 1, кв.9-Б по
ПУП-ПРЗ на к-с „Възраждане” – Бургас, предоставен за стопанисване и
управление на ОУ „Л.Каравелов” – Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Дава съгласие НБУ „М.Лъкатник” – Бургас да кандидатства с проект
„Сбъднати мечти” по Програма за трансгранично сътрудничество
България – Турция.

2. Дава съгласие ОУ „Л.Каравелов” – Бургас да участва като партньор
по проект „Трансграничен център за иновации и обучение” по
Програма за трансгранично сътрудничество  България – Турция.

3. Дава съгласие директорът на ОУ „Л.Каравелов” – Бургас, да сключи
споразумение със СНЦОП „АРРИ”, по силата на което недвижим
имот /сграда на бивша баня № 3/ - публична общинска собственост,
находящ се на ул. „Л.Каравелов” 76 – УПИ 1, кв.9-Б по ПУП-ПРЗ на
к-с „Възраждане” – Бургас, се предоставя за безвъзмездно и
съвместно ползване от партньорите по проект „Трансграничен
център за иновации и иновации” по Програма за трансгранично
сътрудничество България – Турция за целите на проекта и за срок
най-малко 5 години след приключване на проекта.

4. Дава съгласие ОУ „Бр.Миладинови” да кандидатства с проект
„Светът е наш, заедно можем повече”, по програма за трансгранично
сътрудничество България – Турция.

…………………………………………………………………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) СН. МАДЖАРОВА


