ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 29
от заседанието на 17 и 18.12.2009 година

ДНЕВЕН

РЕД:

1. Отчет на Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
за изпълнение на решения на Общинския съвет
2. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Промяна в Наредбата за изграждане, стопанисване
и опазване на зелената система на Община Бургас, приета с решение
на Общински съвет № 46 Протокол 12 от 18.09.08 г.
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Приемане на изменение на 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.
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Определяне размера на местните такси и
цени на услуги и права предоставени от Община Бургас, на
базисните наемни цени и на размерите на такса битови отпадъци за
2010 г.
5. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Приемане на наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас,
приета от Общински съвет - Бургас на 19.03.2003 г., с последващи
изменения и допълнения.
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Приемане на Наредба за условия и реда за
установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под
наем и продажба на общински жилища

7. 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
8. Докладна записка от Атанаска Николова – Зам.-кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Упълномощаване на Кмета
на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на
Министерство на околната среда и водите по Проект № 58111-17-208
"Инвестиционни проекти за Водоснабдителната и Канализационна
мрежа на Бургас - Меден рудник", Договор № 58111-С017-208
9. Докладна записка от Атанаска Николова – Зам.-кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Участие на Община Бургас
като партньор на Община Кълкларели, Турция в две
проектопредложения с работно заглавие /1/ "Рекултивация на стари
сметища и превенция на трансграничния риск" и /2/ "Изграждане на
център за рециклиране на отпадъците".
10. Докладна записка от Атанаска Николова – Зам.-кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Включване на нов обект в
проектно предложение на Община Бургас с работно заглавие
"Благоустрояване на общественозначими пространства в подкрепа на
социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда"
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"
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване на безвъзмездно право на
ползване върху помещения, представляващи част от културен център
"Морско казино", находящ се в Морската градина, гр.Бургас от
страна на НИМХ - БАН в полза на Община Бургас
12. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване
на помещения в имот, частна общинска собственост, представляващо
Вила, находяща се в Морската градина, гр.Бурга.
13. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с
проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на

околната среда за обект „Канализация кв. Победа – IV етап –
възстановяване на улични настилки”.
14. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: 1.Кандидатстване и участие на Професионална
гимназия по механоелектротехника и електроника /ПГМЕЕ/-Бургас,
с проект по Програма за трансгранично сътрудничество –България –
Турция. 2.Осъществяване на съвместни дейности по проект „Обмен
на опит между ПГМЕЕ – Бургас и Техническо училище –
Къркларели – Турция за създаване на съвместни условия за обучение
по микропроцесорна техника” като активите, които ще бъдат
резултат от проекта ще се ползват безвъзмездно от ПГМЕЕ
безсрочно.
15. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Промени в Капиталовата програма 2009 г.
16. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Актуализация в Разчета за финансиране
на капиталовите разходи за 2009 г.
17. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Предложения за годишна програма за
развитие на читалищната дейност за 2010 година в 26-те читалища
на територията на Община Бургас съгласно изменение и допълнение
на Закона за Народните читалища обнародван в бр.42 от ДВ от
05.06.2009 г.
18. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам.-кмет
„Образование и култура” на Община Бургас относно: Промяна в
списъка на пътуващите учители от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Равнец.
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Провеждане на 48-издание на турнири по
свободна и класическа борба за мъже и жени "Дан Колов" и "Никола
Петров".
20. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет „Бюджет,
финанси и ИСД” относно: Ползване на дивидент на едноличните
търговски дружества с ограничена отговорност за извънболнична
помощ
21. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет „Бюджет,
финанси и ИСД” относно: Информация за състоянието на
търговските дружества със сто процента общинско участие и
общинските предприятия за деветмесечието на 2009 год.

22. Решение на Общински съвет-Бургас по т.19 от Протокол №27/19,20
и 24.11.2009 г. за отлагане разглеждането на предложение за
освобождаване на Манол Янчев Проданов от длъжността управител
на „Бургаски пазари” ЕООД – гр.Бургас.
23. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост
и спорт" относно: Приемане на доклад на комисията за
самооценяване, определена със Заповед №Б-335/01.12.2009 г. на
Управителя на "Областен диспансер за кожно-венерически
заболявания със стационар - Бургас" ЕООД.
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Избиране на управител на „Медицински
център – I – Бургас” ЕООД.
25. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на процедурата по конкурса
за избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – III” ЕООД
гр.Бургас и определяне на условия и ред за провеждане на нов
конкурс.
26. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за трасе на водопровод и канализация за
захранване на УПИ VIII-173 и V-159, местност Нанелика - землище
Банево.
27. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устрайствен
план - Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV за ел.захранване на
трафопост тип БКТП в УПИ I-5, масив 23, местност "Хаджи тарла" землище кв.Лозово.
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на проект за изменение на
Подробен устройствен план – План за улична регулация на улица с
о.т. 176-175-174-173-172, южно от кв.80,79 и 55 и изменение на ПУП
- ПР на УПИ I в кв.98 по плана на кв. Долно Езерово.
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за трасе на трасе на ел.кабел 20 kV за
захранване на трафопост тип БКТП в УПИ I-20,60,156 в масив 10,
местност "Соката" - землище Сарафово.

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на проект за изменение на
Подробен устройствен план - План за улична регулация за кв.
19,25,26,27,31,32 и 35 по плана на ж.к. "Лазур" - ул. "Места"
гр.Бургас.
31. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за
захранване на УПИ от I до VII /за имот пл.№ 35/, масив 37 в
местността "Голямата нива" - землище Банево.
32. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за трасе на ел.кабел за захранване на
търговска и административна сграда в УПИ IV-5, масив 59 в
местността "Курт тепе" - землище гр.Бургас.
33. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20 kV от нов ЖР стълб
до нов БКТП в УПИ I-130,131, масив 6, местност "Тодорови колиби"
- землище Маринка.
34. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за улична регулация на местност "Манаф
хенде" и местност "Манастирското разширение" на кв.Сарафово.
35. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно:Одобряване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за трасе на външна канализация за
пречистени отпадни води от УПИ I-20,60,156 в масив 10, местност
"Соката" - землище Сарафово
36. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за трасе на отвеждащ дъждовен колектор от
новообразуваните УПИ за имот пл.№ 333, местност Вая кайряк землище гр.Българово
37. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за трасе на водопровод за захранване на
УПИ I-28,29, в масив 20 - местност "Над джамбазларе" землище
Меден рудник

38. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на
недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в
кв.Банево, гр.Бургас
39. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Определяне оценки на земи,находящи се
във вилна зона "До стопанския двор", землище кв. Банево, гр.Бургас
и в кв. Банево, гр.Бургас на физически лица, с учредено право на
ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от
2007 г.).
40. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Определяне оценки на земи, находящи се във вилна
зона „До стопански двор”, землище кв.Банево, гр.Бургас и в
кв.Банево, гр.Бургас на физически лица, с учредено право на
ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр.13 от
2007 г./.
41. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно:Прекратяване на съсобственост чрез
изкупуване дела на Община Бургас в недвижим имот-частна
общинска собственост, намиращ се във в.з. "До стопанския двор",
землище кв. Банево, гр.Бургас
42. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на наемен договор за офис №1, ж.к.
„Лазур” бл.143, ет.1 и отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, за дейността на „Черноморска правна общност”, в
сградата на ул. „Сан Стефано” 86 – мансарден етаж.
43. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост
и спорт" относно: Определяне на наемна цена по договор за наем
между "Диагностично-консултативен център - II - Бургас" ЕООД гр.Бургас и "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания
със стационар - Бургас" ЕООД гр.Бургас
44. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост
и спорт" относно: Определяне на наемна цена по договор за наем
между "Диагностично-консултативен център - II - Бургас" ЕООД гр.Бургас и "Областен диспансер за кожно-венерически заболявания
със стационар - Бургас" ЕООД гр.Бургас
45. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище на

наемател, настанен в него по административен ред (Стела Иванова
Стоянова )
46. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище на
наемател, настанен в него по административен ред (Иринка
Георгиева Градева)
47. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище на
наемател, настанен в него по административен ред (Георги Василев
Бояджиев )
48. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище на
наемател, настанен в него по административен ред ( Георги Пенков
Тодоров )
49. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище на
наемател, настанен в него по административен ред ( Неждет Ахмед
Хасан)
50. Докладна записка от Димчо
относно: Изоставените сгради.

Грудев-общински

съветник

51. Докладна записка от Валентин Кирилов Касабов – общински
съветник относно: Осигуряване на публичност и прозрачност на
изпълнението на обществените поръчки с възложител Община
Бургас.
52. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост
и спорт" относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
в полза на физическо лице-Мая Иванова Стоянова.
53. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост
и спорт" относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
в полза на физическо лице-Георги Иванов Русков.
54. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост
и спорт" относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
в полза на физическо лице-Стоян Желев Стоянов

55. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост
и спорт" относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
в полза на физическо лице - Милена Кръстева Кацарова
56. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост
и спорт" относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
в полза на физическо лице – Димитър Томов Киров
57. Общински съветници при Общински съвет – Бургас по
приложен списък относно: Изменение на чл.78, ал.1 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския съвет и
взаимодействието му с общинската администрация на Община
Бургас
58. Искане от Валери Симеонов Симеонов –общински съветник
относно: Поправки в протокола от 27-то заседание, проведено на
19.20 и 24.11.2009 год.
59. Докладна записка от Валери Симеонов Симеонов –общински
съветник относно: Демонтиране на съществуващия и изграждане на
нов Войнишки паметник в град Бургас.
60. Декларация от група общински съветници от БСДП в подкрепа
на собствениците на вилни постройки в рибарско селище в
местността „Ченгене скеле”, парк „Росенец” – град Бургас.
61. Декларация от общинския съветник Ваклин Стойновски в
подкрепа за провеждане на референдум по въпроса с излъчването на
новини на турски език по БНТ.
………………………………………………………………………………………………..

1. Отчет на Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас за
изпълнение на решения на Общинския съвет
РЕШЕНИЕ:
1. Приема за сведение Отчета на Димитър Николов Николов Кмет на Община Бургас за изпълнение на решенията на Общинския
съвет.
2. Задължава Кмета на Община Бургас да допълни отчета, за
следващото заседание, относно изпълнението на някой други решения
на Общинския съвет, които липсват в настоящия отчет.

…………………………………………………………………………………
2. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Промяна в Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на
зелената система на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет
№ 46 Протокол 12 от 18.09.08 г.
РЕШЕНИЕ:
Чл. 38 с текст „Писмено разрешение за преместване, премахване или
кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от Зам. Кмета по
Екология и Евроинтеграция на ОБЩИНА БУРГАС, въз основа на
процедура в съответствие с Наредба №1/1993 г. за опазване на
дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност и тревни
площи” , да се чете чл. 37.
Чл. 38 (1) с текст „Когато на физически или юридически лица се
издават разрешения за премахване или преместване на общинска
декоративна растителност, се прави оценка на засегнатата растителност,
съгласно тарифа-определени базисни цени (по Приложение 2), като в
разрешението се вписва размера на обезщетението и компенсаторната
растителност – в петорен размер” да се запази със същата номерация.
В чл. 41 след текста: „Контрол по изпълнение на наредбата се
осъществява от - Кмета на ОБЩИНА БУРГАС, упълномощени
длъжностни лица от отдел “Озеленяване”, Дирекция „Управление при
кризи, обществен ред и сигурност”, да се добави текста: „Дирекция
„Опазване на околната среда”, а текста:” от общинската администрация,
както и упълномощени лица от фирмата охраняваща съответната
озеленена площ (паркове, градини, скверни пространства) след сключен
договор за охрана”- да отпадне.
В чл. 43 ал.1 след текста: „Нарушенията по тази наредба се
констатират с акт за установяване на административно нарушение,
съставен от длъжностни лица от общинската администрация да се добави
текста: „ от Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и
сигурност” , отдел “Озеленяване” и дирекция „Опазване на околната
среда”, а текста „от упълномощени лица от фирмата охраняваща
съответната озеленена площ (паркове, градини, скверни пространства)
след сключен договор за охрана с Община Бургас”- да отпадне.
..............................................................................................................................
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община
Бургас относно: Приемане на изменeние на 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.
РЕШЕНИЕ:
Приема 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, както следва:
т.9 „Разрешение за преминаване на извънгабаритни товари” от
Приложение №2, раздел III, ТСУ, кадастър, регулация, придобива следната
редакция:
 натоварване на ос до 8 тона от 1 000 лв. става 300 лв.
 натоварване на ос от 8 до 12 тона от 2 000лв. става 1 000 лв.
 натоварване на ос над 12 тона от 10 000 лв. става 3 000 лв.
………………………………………………………………………………………………..

4. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община
Бургас относно: Определяне размера на местните такси и цени на услуги
и права предоставени от Община Бургас, на базисните наемни цени и на
размерите на такса битови отпадъци за 2010 г.
РЕШЕНИЕ:
1. Приема размера на местните такси по чл.6 ал.1 ЗМДТ за 2010г. Приложение № 1 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас.
2. Приема размера на цените на услуги и права предоставени от
Общината по чл.6 ал.2 ЗМДТ за 2010г. - Приложение № 2 към
Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
3. Приема размера на базисните наемни цени за 2010г. Приложение № 3 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас.
4. Одобрява план-сметките за разходите по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на
територии за обществено ползване през 2010г.
5. Приема цена на услугите за събиране, транспортиране и
депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти за 2010г.
- Приложение № 4 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас.

6. Приема размер на годишна такса за битови отпадъци за 2010г.,
когато таксата се определя според вида и броя на използваните
съдове - Приложение № 5 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас.
7. Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2010г. Приложение № 6 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас.
Приетите с настоящото решение размери на местните такси и цени
на услуги и права предоставени от Община Бургас, на базисните наемни
цени и на размерите на такса битови отпадъци за 2010г. влизат в сила от
01.01.2010г.
Приложение 1

Тарифа
на местните такси по ЗМДТ по чл.6 ал.1 от ЗМДТ
/в лева/
Наименование на таксите

Такса 2009 г.

Такса 2010 г.

1
Раздел І

2

2

1. На квадратен метър
а) на ден
б) на месец

1.80
30.00

1.80
30.00

2. За продажба с лек автомобил на ден

10.00

10.00

Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна,
панаири и терени с друго предназначение
- 3а ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция

3. За продажба с товарен автомобил или ремарке на ден и месец
4. За ползване с цел търговия с пром.стоки - таксата се събира в увеличен размер

- За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за
търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини,
сергии, палатки и др. подобни се събира такса на кв.м.
супер зона: Приморски парк, ул."Александровска", бул."Богориди, Гаров площад,
площад "Тройката", площада пред БОС
І-ва зона:ул."Св.Св.Кирил и Методий", ул."Тутракан", ул."Силистра", ул."Г.Кирков",
районните паркове, ул."Алеко Константинов", ул."Аспарух" до пл."Баба Ганка",

ул.„Ал.Велики” до ул.”Хр.Ботев”; ул.”Кл.Охридски” до ул.”Хр.Ботев”;
ул.”В.Априлов”, пл.”Атанас Сиреков”; ул.”Граф Игнатиев” до ул.”Ил.
Макариополски”; ул.”Хан Крум” до ул.”Цар Петър”; районът около х-л
„България”; ул.”Възраждане” до ул.”Шипка”; ул.”Антим І” до
ул.”Митрополит Симеон”; ул.”Райна Княгиня” до ул.”Митрополит Симеон”;
ул.”Славянска” до ул.”Митрополит Симеон”; ул.”Морска” до ул. „Софроний
Врачански”; ул.”Оборище” до ул.”Пейо Яворов” и районните центрове около
РУМ"Младост", РУМ"Велека", РУМ "Резвая" и МБАЛ.
ІІ-ра зона: Улици и площади в ЦГЧ с изключение на посочените в първа зона, кс"Възраждане", к-с""Бр.Миладинови", к-с"Лазур", к-с"Славейков", к-с"Изгрев", кс"Зорница"; кв."Сарафово" и кв."Крайморие"
ІІІ-та зона: к-с"Славейков"-западно от ул."Я.Комитов", к-с"Меден рудник",
Минералните бани, кв.Ветрен, гр.Българово и всички подлези на територията на
гр.Бургас.

12,00 /на ден
280.00 /на месец

12,00 /на ден
280.00 /на месец
5 пъти от
5 пъти от таксите
таксите
по т.1, 2 и 3
по т.1, 2 и 3

на ден

на
месец

на ден

на
месец

1,80

35,00

1,80

30,00

1,40

20,00

1,40

20,00

1,20

12,00

1,20

12,00

0,80

7,00

0,80

7,00

ІV-та зона:парк"Росенец", кв."Победа", кв."Акациите", кв."Лозово", кв."Долно
Езерово", кв. „Горно Езерово”, кв. Банево, м.с."Черно море", м.с."Върли бряг" и
всички села на територията на Община Бургас.
- За места за организиране на пазари, събори и празници за продажба на
стоки на ден на кв.м.

0,60

5,00

0,60

5,00

2,80

2,80

0,80
0,60
0,50

0,80
0,60
0,50

- За места на панорами, стрелбища, моторни лодки и др. на ден за кв.м.
а) за заета площ до 15 кв.м.
б) за заета площ от 15 кв.м. до 50 кв.м.
в) за заета площ над 50 кв.м.
- За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. за строителни
площадки на кв.м. на месец или част от месеца
1. В градове с население над 100000 жители
а) І зона
б) ІІ зона
б) ІІІ зона
2. В градове с население под 100000 жители
а) І зона
б) ІІ зона
3. В селата (в община Бургас те са ІV зона)

7,00
6,00
5,50

7,00
6,00
5,50

3,50
3,00
2,50

3,50
3,00
2,50

Собствениците на преместваеми обекти за услуги – без автоработилници,
фризьорски и козметични салони, заплащат месечна такса, изчислена с
корекционен коефициент – 0.7, а инвалидите – 0.5.
- За ползване на общински мери и пасища в лева/декар за една стопанска
година
мери и пасища
мери и пасища - І,ІІ и ІІІ категория
мери и пасища - ІV,V и VІ категория
мери и пасища - VІІ, VІІІ, ІХ и Х категория

2,00
2,50
2,00
1,50

2,00

- За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за рекламна
на ден
дейност
1. Временни информационни елементи (рекламни материали, надписи
информационно-указателни табели с временен характер, транспаранти, хоругви и
др. в лв. на кв.м.) Реклама върху транспаранти и ленти / на кв.м. /
І зона
1,80
ІІ зона
1,40

на
месец

50,00
36,00

на ден

2,00
1,50

на
месец

60,00
45,00

2. За свободно стоящи или монтирани на стойки върху тротоари и тревни площи
едностранни РИЕ:
а) външна реклама (на кв.м.)
І зона
- до 2 кв.м.
- от 2 до 6 кв.м. вкл.
- от 6 до 14 кв.м. вкл.
- над 14 кв.м.
ІІ зона
- до 2 кв.м.
- от 2 до 6 кв.м. вкл.
- от 6 до 14 кв.м. вкл.
- над 14 кв.м.
б) информационно-указателни табели /кв.м./
І зона
ІІ зона
3. За ползване автомобили, шатри и платформи за рекламна цел:
 До 6,5 кв.м.
 От 6,6 кв.м до 12 кв. м
 От 12,01 до 32,00 кв. М
 Над 32 кв.м
4. За ползване шатри и платформи за рекламна цел:/кв.м./
І зона
ІІ зона

0.70
0.70

20.00
18.00
16.00
14.00

0.80
0.80

25.00
20.00
18,00
15,00

0.60
0.60

16.00
15.00
14.00
15.00

0.60
0.60

16.00
15.00
14.00
15.00

33,00
22,00
15,00
25,00
80,00
40,00

450,00
750,00
900,00
1200,00

35,00
25,00
15,00
25,00
80,00
40,00
2,00
1,80

450,00
750,00
900,00
1200,00
60,00
50,00

4.Такса за техническа услуга - издаване на разрешително за поставяне на РИЕ
5. Рекламни материали /знамена, транспаранти и др./ информационно-указателни
табели с временен характер в лв. на кв.м.

33.00

в т.1

8. 6. Временни информационни елементи (рекламни материали, надписи
информационно-указателни табели с временен характер в лв. на кв.м.)
І зона
ІІ зона
І-ва зона обхваща: улиците - Александровска, Богориди, Фердинандова,
Ст.Стамболов, Сан Стефано, Булаир, Хр.Ботев, Ив.Вазов, Мария Луиза,
Демокрация, Сливница, Кирил и Методий, Цар Петър, Цар Симеон І, Одрин,
Струга, Чаталджа, Индустриална, Никола Петков, Янко Комитов,
Д.Димов,проф.Якимов, Транспортна, Гладстон, пл."Тройката", Гаров площад,
всички входно - изходни магистрали.
ІІ-ра зона обхваща: всички останали градски части извън І-ва зона и съставните
селища
За РИЕ с височина над 6 м. се заплаща допълнителна такса в размер на 50% от
дължимата месечна такса за всеки метър над фиксираната височина
За двустранни РИЕ таксите се удвояват
7 - За ползване на улични платна, площадки и други терени за закрито гариране
Раздел ІІ

в цени

в т.1
1,80 на ден
1,80 на ден

2,00 на ден
2,00 на ден

10,00

10,00

35,00
40.00

40,00
45,00

50,00
40,00
30,00
1,50

60,00
55,00
40,00
2,00

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за
предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги
- За ползване на детски ясли
за детски ясли
седмична детска ясла
- За ползване на детски градини
І седмични
ІІ целодневни
ІІІ полудневни
- За ползване храна от детска кухня такса за купон
- За общински социални услуги
Домашен социален патронаж

- пенсионери над 60 годишна възраст, инвалиди и деца инвалиди

70% от пенсиите,
но не повече от
реалната
издръжка

- лица, сключили договор за предоставяне на собственост срещу задължение за
издръжка

реална издръжка

- лица - ветерани от войните, ползващи преференциите на чл.4 т.5 от Закона за
ветераните от войната

30% от пенсиите,
но не повече от
реалната
издръжка

- за настаняване в заведения и помещения за отрезвяване

70% от
пенсиите, но не
повече от
реалната
издръжка
реална
издръжка
30% от
пенсиите, но не
повече от
реалната
издръжка

20,00

50,00

0,23 лв./час
0,25 лв./час
0,30 лв./час
0,34 лв./час
0,41 лв./час
0,46 лв./час
Пълна стойност
на услугата в
размер на 1,70
лв./час

0,23 лв./час
0,25 лв./час
0,30 лв./час
0,34 лв./час
0,41 лв./час
0,46 лв./час
Пълна стойност
на услугата в
размер на 1,70
лв./час

- потребителски такси при реализация НП "Асистенти на хора с увреждания",
дейност "Социален асистент"
за лица, чийто доход е равен или по-нисък от:
 гарантирания минимален доход (ГМД)
 двукратния размер на ГМД
 трикратния размер на ГМД
 четирикратния размер на ГМД
 петкратния размер на ГМД
 шесткратния размер на ГМД


повече от шесткратния размер на ГМД

Раздел III
Туристическа такса
- Хотел, семеен хотел, мотел, вилно селище, туристическо селище, вила, почивна
станция:
в гр.Бургас

1,00

в кварталите на гр.Бургас и съставните селища на Община Бургас

0,80

- Пансион, къща, самостоятелни стаи, бунгало, къмпинг, туристическа хижа,
туристически учебни центрове и туристическа спалня

0,80

1. Хотели 3, 4 и 5 звездни
2. Хотел, семеен хотел, мотел, вилно селище, туристическо селище, вила, почивна
станция
в гр.Бургас
в съставните селища на Община Бургас
3. Пансион, къща, самостоятелни стаи, бунгало, къмпинг, туристическа хижа,
туристически учебни центрове и туристическа спалня
4. Деца до 12 години
Раздел IV
Такси за добив на кариерни материали
(отм. – ДВ, бр. 70, от 08.08.2008 г. )
Раздел V
Такси за технически услуги
1. За издаване на скица за недвижим имот/извадка от действащ ПУП-ПРЗ
-формат А 4
-формат А 3
-комбинирани и отлагане на регулация върху скица от кадастрална карта
-скица с координати
2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

2,00

1,00
0,80
0,80
0,00

30.00
40.00
50.00
40.00
50.00

30.00
40.00
50.00
40.00
50.00

3.За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

50% от т.1 и 2

50% от т.1 и 2

4.За присъствие на лицата по чл.223 от ЗУТ и подписване на протоколи за
откриване на строителна площадка и даване на линия и ниво на строежите

50.00

50.00

5.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и
селищно устройство

50.00

50.00

6.За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията
към тях

2.50 лв./лист

2.50 лв./лист

7. За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия маси, павилиони, кабини и др.

50.00

50.00

200,00
60.00 / етаж
0,50/кв.м. РЗП,
но не по-малко
от 150,00
0,60/кв.м. РЗП,
но не по-малко
от 200.00
20.00

200,00
60.00 / етаж
0,50/кв.м. РЗП,
но не по-малко
от 150,00
0,60/кв.м. РЗП,
но не по-малко
от 200.00
20.00

50.00
100.00
50.00
100.00
50.00
200

100.00
150.00
50.00
100.00
50.00
200

1000.00
1000.00
горните такси в
троен размер
50,00
горните такси в
двоен размер
50% от
основното
разрешение за
строеж

1000.00
1000.00
горните такси в
троен размер
50,00
горните такси в
двоен размер
50% от
основното
разрешение за
строеж

8. За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на
съществуващи сгради и помещения в тях
- За жилищни сгради до 3 етажа
-За жилищни сгради над 3 етажа
-За нежилищни сгради до 2 етажа
- За нежилищни сгради над 2 етажа
- За селскостопански и стопански сгради
За инженерна инфраструктура и сградни инсталации
а/до 20 м
б/над 20 м
в/газови сградни инсталации в жил.сгради до 3 ет.
г/газови сгради инсталации в жил.сгради над 3 ет.
г/газови вътрешни инсталации на жилища
д/газови сградни и вътрешни инсталации в нежилищни сгради
Разрешение за строеж за базови станции на мобилни оператори –
а/върху терен /ЖР конструкция/
б/ върху покрив на сграда или наето помещение
-

Актове за узаконяване

-

За обекти по чл.147 от ЗУТ, в т.ч. и огради с инвестиционни проекти
Акт за узаконяване и разрешения за строеж за строежи в нарушение по чл.224
от ЗУТ

-

За допълване на разрешение за строеж по чл.154 ал.5 от ЗУКТ
Раздел VІ

Такси за административни услуги
Издаване на удостоверение за наследници
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за смърт
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейство
Издаване на удостоверение за родствени връзки
За адресна регистрация
Издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран ПА)
Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Издаване на удостоверение за промяна на настояща адрес
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
За всички други видове удостоверения по искане на граждани
За заверени копия и преписи на документи
По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на
вещни права върху общински имоти :

- при продажба на общински недвижими имот, частна общинска собственост

- при замяна на общински недвижим имот с имот, собственост на физически или
юридически лица

- при учредяване на вещни права върху общински имот

- За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък
- За разрешения за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите
изделия
- Заверка на хотелски регистър
- Заверка на регистър за изкупуване и търговия с черни и цветни метали
- За издаване на удостоверения и за заверка на документи от Дирекция
"МПДТР"
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство
Заверка за валидност на издадено през текуща година удостоверение за данъчна
оценка
Издаване на удостоверение за декларирани данни
Издаване на удостоверение за данък наследство
Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и
недвижимо имущество)
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за
битови отпадъци
Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство
Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87,
ал. 6 ДОПК)

4.00
4.00
4.00
2.50
2.50
2.50
4.00
4.00
2.50
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
2.50

4.00
4.00
4.00
2.50
2.50
2.50
4.00
4.00
2.50
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
2.50

2% в/у
данъчната
основа,
определена по
чл.46 от ЗМДТ
2% в/у
данъчната
основа,
определена по
чл.46 от ЗМДТ за
по-скъпия от
заменяемите
имоти
2% в/у
данъчната
основа,
определена по
чл.46 от ЗМДТ
5,00

2% в/у
данъчната
основа,
определена по
чл.46 от ЗМДТ
2% в/у
данъчната
основа,
определена по
чл.46 от ЗМДТ
за по-скъпия от
заменяемите
имоти
2% в/у
данъчната
основа,
определена по
чл.46 от ЗМДТ
отпада

200.00

200,00
5,00
20,00

10.00/обект +
2.00лв. за всеки
следващ обект
10.00/обект +
3.00лв. за всеки
следващ обект

10.00/обект +
2.00лв. за всеки
следващ обект
10.00/обект +
3.00лв. за всеки
следващ обект
2,00

2.00
2.00
10.00
2.00

2.00
2.00
10.00
2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00
1.00/стр.

2.00
1.00/стр.

2.00

2.00

Раздел VІІ
Такси за гробни места
1. До 15 години
I зона – гр. Бургас
II зона – (квартали)
III зона – (съставни селища)
2. За вечни времена таксите се увеличават:
3. За семейни гробни места:
а) за 10 15 години и за всеки следващи 10 години
б) за вечни времена таксите по буква "а" се увеличават:
4. За урнов гроб
а) за урнов гроб за 15 години
б) за вечни времена таксите по буква "а" се увеличават:
5. За урнова клетка – за вечни времена
Раздел VІІІ
Такси за притежаване на куче
- За притежаване на куче

25.00

25,00

20.00
15.00
5 пъти

20,00
15,00
5 пъти

35,00
5 пъти

35,00
5 пъти
25,00
5 пъти
50,00

25.00

25.00

Приложение 2

ТАРИФА
на цени на услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6 ал.2
от ЗМДТ
в лева
№
по
ред

Наименование на услугата

Цени
2009

Забележка

1

2

3

4

10.00

-

15,00

10.00

-

15,00

10.00

-

15,00

безплатно

-

безплатно

5.00

-

5,00

5.00

-

отпада

30,00

-

30,00
35,00 на
позиция

Предложение
2010

І. Административно и информационно обслужване
1.

Удостоверяване на наличие на българско гражданство

6.

Издаване на удостоверение за семейно положение на български
гражданин за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
Издаване на удостоверение за семейно положение на чужденец за
сключване на граждански брак с чужденец български гражданин
Република България
Заявление за възстановяване или промяна на име по чл.19а ЗГР
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
на чужденец с постоянно пребиваване или бежанец или на лице без
гражданство
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
на чужденец с постоянно пребиваване или бежанец или на лице без
гражданство
За разглеждане на документи по чл.56 от ЗУТ

7.

За разглеждане на заявление за поставяне на РИЕ (чл.57 от ЗУТ)

30,00

-

8.

Издаване на удостоверения УП 2 за 3 отработени години (за брутно
трудово възнаграждение) – само за ликвидирани фирми

10.00

вкл.ДДС

10,00

9.

Издаване на удостоверения УП 2 за повече от 3 отработени години
(за брутно трудово възнаграждение) - само за ликвидирани фирми

10 лв. + 1лв. за
всяка година над
3 год.

вкл.ДДС

10 лв. + 1лв. за
всяка година
над 3 год.

6.00

вкл.ДДС

6,00

2.
3.
4.
5.

10.

Издаване на удостоверения УП 3 (за трудов стаж)

11.
12.
13.
14.
15.

Издаване на удостоверения УП 3 (за трудов стаж без трудова книжка)

10.00

вкл.ДДС

10,00

Припознаване на дете

5.00

-

5,00

5.00

-

7,00

100.00

-

100,00

5.00

-

5,00

4.00 за едно
лице

-

4.00 за едно
лице

30 лв.

-

30,00

Издаване на удостоверения за идентичност на административен
адрес
Признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други
органи
Удостоверение за правно ограничение (лишаване от родителски
права)

16.

Изготвяне на справки от НБД “Население”

17.

Изготвяне на родословно дърво по архивните семейни регистри

18.

Наем зала I етаж – Община Бургас

19.

Копиране на страница

100.00/час

0,50

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

Справка от графична база данни

2,00 / на 1 запис
за всеки
следващ запис
още по 0,50 лв.

В цената не
е включено
ДДС

21

Електронна извадка от графична (цифрова) база данни

45,00 / на 1 дка
за всеки
следващ декар с
още по 25,00 лв.

В цената не
е включено
ДДС

22.

Изчертаване на чертеж с плотер

20

- размер А4 едноцветно

4,00

- размер А4 многоцветно

10,00

23.

Дигитализиране

20,00

24.

Сканиране на обект ( размер до А4 )

5,00

25.

Обработка на сканирани обекти ( размер до А4 )

15,00

20.
26.

Издаване разрешително за извършване на таксиметров превоз на
пътници на територията на Общината, холографски стикер и 2 бр.
светлоотразителни стикери

21.
27.
22.
28.

23.
29.

100,00/час

0,50

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
-



Обикновена поръчка – срок за изпълнение до 20 работни дни

60.00

-

60,00



Бърза поръчка – срок на изпълнение до 5 работни дни

80.00

-

80,00



Експресна поръчка – срок за изпълнение 24 часа

100.00

-

100,00

Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз

1 бр. - 100,00

-

1 бр. - 100,00

Съгласуване на междинна и начална спирка на международна линия
и линии от републиканската транспортна схема
- междинна спирка за една линия
- начална ( крайна ) спирка за една линия
Издаване на дубликат изгубено (откраднато) разрешително за
таксиметрова дейност, с комплект стикери

1 бр. - 50,00
1 бр. - 60,00

-

1 бр. - 50,00
1 бр. - 60,00

50.00

-

50,00

24.
29.
25.
30.
26.
32.
27.

Издаване на стикер /унищожен/ за извършване на таксиметрова
дейност
При промяна на обстоятелствата в издадени разрешения за търговия
с тютюневи изделия
Издаване на дубликат на разрешение за търговия с тютюн и
тютюневи изделия
Издаване на разрешително за поставяне на РИЕ (т.4 от такси)

28.

Издаване на разрешение за удължено работна време на заведения за
хранене, развлечения и др. по чл.30 ал.2 от НООРТОБ

29.
31.

Улавяне на безстопанствени кучета от територията на предприятията,
находящи се на територията на общината

30.

Услуги предоставяни от Туристически информационен център

1

2

9

10

100,00

50.00

-

50,00

33,00

-

40,00

-

50,00

вкл. ДДС

50,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

20,00
10,00
50,00

В цената не
е включено
ДДС

2% в/у
данъчната
основа,
определена по
чл.46 от ЗМДТ
върху
превишението

40.00

1.2 Цена на услуга при извършване на доброволна делба , когато
притежавания преди делбата дял се запазва

0,2% в/у
пазарната
стойност на
реалния дял,
който се
получава при
делбата,но не
по-малко от
50,00 лв.

В цената не
е включено
ДДС

0,2% в/у
пазарната
стойност на
реалния дял,
който се
получава при
делбата,но не
по-малко от
50,00 лв.

110.00

В цената не
е включено
ДДС

110.00

0,2% от
стойността на
началната
тръжна цена на
обекта, не помалко от 50,00

В цената не
е включено
ДДС

0,2% от
стойността на
началната
тръжна цена
на обекта, не
по-малко от
50,00

30.00

В цената не
е включено
ДДС

30.00

7.00/стр

-

7.00/стр

30.00

-

30,00

15,00

-

15,00

30,00

-

30,00

250.00
180.00

-

250,00
180,00

25.00

-

25,00

Цена на тръжна документация за даване обекти под наем

Тръжна документация за отдаване под наем на земеделски земи
общинска собственост

8

-

1.1 Цена на услуга при извършване на доброволна делба , когато
притежавания преди делбата дял се уголемява.

4

7

100.00

2% в/у
данъчната
основа,
определена по
чл.46 от ЗМДТ
върху
превишението

Цена на тръжна документация за продажба обекти общинска
собственост.При разпореждане с недвижими имоти общинска
собственост и учредяване на вещни права

6

1 бр. - 30,00

- наем на заседателна зала ТИЦ /за час/
- наем за мултимедия /на ден/
- участие в киноложка изложба
ІІ. Управление на собствеността
Цена на услуга при извършване на доброволна делба при
разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

3

5

-

Заверка на копия от документи, съхранявани в дирекция "Общинска
собственост"`
Молба - декларация за закупуване на общинско жилище
Документи за картотекиране и завеждане на преписка относно
настаняване в общинско жилище под наем
Документи за картотекиране по чл.2 ал.1.1 от ЗУЖВГМЖСВ
Оценка на земя, сграда, подобрения на земята и ограничени вещни
права
в границите на населено място и селищно образование
извън границите на населено място и селищно образование
За извършване на проверка и заверка на молба-декларация по
обстоятелствена проверка за един имот

11
12
13
14
15

16

За издаване на удостоверения, свързани с недвижими имоти-за
съдилища, нотариуси, юридически и физически лица
За отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост в
полза на физически и юридически лица
За извършване на писмени справки относно реституционни претенции
За извършване на писмени справки относно разпределение на
идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
За издаване на заверени копия от договори за покупко-продажба на
жилища
Цена на правото на ползване, което се учредява на предприятия,
осъществяващи обществени електронни съобщения, за изграждане
електронни мрежи и съоръжения по смисъла на Закона за
електронните съобщения, в уличната регулация на населените места
и полските пътища - публична общинска собственост.
- еднократна цена на правото на ползване за срок от 30
години , за един брой тръба с диаметър Ф.110, в трасе с дължина 1
км. и 8 бр. шахти с размери 1,06/0,90 м.
- Цена на правото на ползване за срок от 10 /десет/ години

25.00

-

25,00

25.00

-

25,00

25.00

-

25,00

25.00

-

25,00

12.00

-

12,00

10000,00

7400лв./1 км

Еднократна цена за прокарване на електронни мрежи и съоръжения в
поземлени имоти - частна общинска собственост, на основание чл.287
ал.3 т.2 от ЗЕС, включващо един брой тръба с диаметър Ф.110, в
трасе с дължина 1 км. и 8/осем/ бр. шахти с размери 1,06/0,90 м.

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

10000,00

7400лв./1 км

В цената не
е включено
ДДС

10000,00

Забележка: Според местоположението на трасето, цените следва
да се коригират с коефициент за зона, определен в Приложение №
1, към т.Б т.2 за размера на базисните наемни цени за 2009 г.

1

2

ІІІ. ТСУ, кадастър, регулация
Териториално насочване на обекти след проучване на
предвижданията на териториално-устройствените планове ОГП, ГКТП
и подборните градоустройствени планове
- За търговски и делови сгради, хотели, битови услуги
- За производствени обекти и складови бази
- За обекти на транспорта, свързани с общата схема на
разположение
а) паркинги, гаражи, автогари, сервизи и др.
б) бензиностанции и крайпътни обекти
- За процедиране на частични изменения на ТУП и ОГП по
инициатива на физически и юридически лица
- Писмена справка за предвиждания на ТУП/ОУП
Становище на ЕСУТ по ПУП
- До 3 парцела
- Над 3 парцела
- За линейни обекти до 1 км
- За линейни обекти от 1 км до 5 км
- За линейни обекти над 5 км
- Повторно и всяко следващо разглеждане на ПУП и техните
изменения след отразяване на забележки

3

500
400

800
500

-

800
500

250
500

350
800

-

350
800

2500

-

2500

1000

100,00/за имот
150
200
250
400
150
200
200
300
300
500
50% от горните
цени за първо
разглеждане

100,00/за имот
-

200
400
200
300
500
50% от горните
цени за първо
разглеждане

-

0,50/кв.м.

-

0,60/кв.м.

-

60 % от б.а и б

Становище на ЕСУТ на архитектурни и сградни инсталационни
проекти
a) Проекти за жилищна сграда над 3 етажа

б) Проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение
в) Проекти за преустройства

0,2% / на кв.м.
РЗП
0,50/кв.м.
0,3% / на кв.м.
РЗП
0,60/кв.м.
60 % от б.а и б

г) Повторно разглеждане на идеен проект
4

5
6
7

8

Одобряване на проекти
а) Инвестиционни проекти
б) Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с
изтекъл срок
в) Проекти на инвест.проекти на инж.инфраструктура и
благоустройство
г) Одобряване Заверяване на екзекутивни чертежи
д) Одобряване на технически проект, след издадено разрешение за
строеж
е)Одобряване на проекти – преработка по време на строителството
с РЗП до 100кв.м.
с РЗП от 100 – 250кв.м.
с РЗП от 250 – 1000кв.м.
над 1000кв.м.
Становище по искания за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди
Мотивирано предписание за изменение и изготвяне на ПУП
Разрешения за прокопаване на тротоарни и улични настилки и зелени
площи
- За кабели - ел. и телефон
- За водопровод, канализация, топлопровод и газопровод
- за водопровод
- за канализация
- за топлопровод
- за газопровод
- Протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и зелени
площи след прокопаване
- Проучвания по повод молби за повреди и ремонти по пътни, улични
и инженерни мрежи
- Проучвания по повод искания за огледи на място за издаване на
експертни становища или указания
Трасиране и заснемане

50% от
първоначалната
такса
0,40 % от ПС

-

0,50 % от ПС

50 % от т.1

-

50 % от т.1

0,40 % от ПС

-

0,50 % от ПС

30 % от б.а и в

-

30 % от б.а и в
50% от б.а) и
в)

50% от б.а) и в)
1,00 /кв.м.
1,20/кв.м.
1,50/кв.м.
2,00/кв.м.
40,00 / дка

60,00

2,00 / л.метър

2,50 / л.метър
5,00 / л.метър
5,00 / л.метър
2,50 / л.метър

-

2,50 / л.метър
5,00 / л.метър
5,00 / л.метър
2,50 / л.метър

50,00

-

50,00

100,00

-

100,00

100,00

-

100,00

10,00 / етаж

- Проверки на стр.линии и нива по жалби от съседни имоти

40,00 / дка

-

- Прехвърляне ниво по етажите

- Заснемане на имотни граници и изчисляване на площи

-

1,00 /кв.м.
1,20/кв.м.
1,50/кв.м.
2,00/кв.м.

2,00 / л.метър

10,00 / точка

- Заснемане на съществуващи калкани

-

60,00

- Трасиране на елементи на стр.конструкции

- Проверка вертикалност на колоните

50% от
първоначалнат
а такса

10,00 / колона

100,00

0,50 / кв.м.

100,00

- Първоначално трасиране на граници на имоти, огради, въвод във
владение
- Повторно трасиране на граници на имоти и огради

1,00 / л.метър

- Проверка на линия и нива на сгради и съоръжения

50,00

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено

10,00 / точка

10,00 / етаж

10,00 / колона

100,00

0,50 / кв.м.

100,00

0,70 / л.метър

1,00 / л.метър
50,00

ДДС
- Проверка на линия и ниво на линейни обекти и инженерна
инфраструктура

9
10

11

- За препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от
работната геодезична основа

10,00 лв./т.

- За препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от
работната геодезична основа, придружени със схема или копие от
реперните карнети

10,00 лв./т.

- Списък на координати на подборни точки

5,00 лв./т.

- Определяне на административна номерация на имот/обект

50,00 лв.

13
14

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

50,00

10,00 лв./т.

10,00 лв./т.

5,00 лв./т.

50,00 лв.

Разрешение за преминаване на извънгабаритен товар
- натоварване на ос до 8 тона
-натоварване на ос от 8 до 12 тона
-натоварване на ос над 12 тона
Съгласуване на проекти за организация на движението
- За постоянни
- За временни
Цена за направление , извозване и депониране на земни маси
а/ За обекти в ЦГЧ
за направление и извозване
за депониране

100,00
20,00

-

100,00
20,00

1.80лв./куб.м.
2.20лв./куб.м.

-

1.80лв./куб.м.
2.20лв./куб.м.

б/ За обекти в комплексите, кварталите и землището на гр.Бургас
за направление и извозване
за депониране

1.10лв./куб.м.
2.20лв./куб.м.

-

1.10лв./куб.м.
2.20лв./куб.м.

в/ За обекти в другите населени места и землищата
за направление и извозване
за депониране
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50,00

г/за направление,извозване и депониране на земни маси по договори
за общински обекти
Цена за доставка на земни маси
- За хумус
- За мъртвица
Предоставяне на платна от кадастрални и/или регулационни планове
Удостоверения за ползване на обекти
А/ Строежи четвърта категория
частни пътища,улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и
съоръженията към тях
жилищни сгради със средно застрояване,в т.ч. сградни отклонения
смесени сгради със средно застрояване,в т.ч. Сградни отклонения
сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната
застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200
места,в т.ч. Сградни отклонения
производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и
съоръженията към тях,в т.ч. Сградни отклонения
паркове,градини и озеленени площи до 1 ха
реконструкция,преустройства,основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от четвърта категория
а) в жилищни сгради
б) в обществени сгради
в) в производствени сгради

1000.00
2000.00
10 000.00

1.10лв./куб.м.
2.20лв./куб.м.

-

-

300.00
1000.00
3000.00

1.10лв./куб.м.
2.20лв./куб.м.
50% по т.а/,б/ и
в/

50% по т.а/,б/ и
в/
50,00лв/м³
25,00лв/м³
25,00 / ден

-

50,00лв/м³
25,00лв/м³
25,00 / ден

300,00

-

300,00

500,00
700,00

-

500,00
700,00

1500,00

-

1500,00

2000,00

-

2000,00

1000,00

-

1000,00

200,00
350,00
500,00

-

200,00
350,00
500,00

вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта
категория,с които не се засяга конструкцията им
Електронни съобщителни мрежи и съоръжения
- трасе до 100 м.
- трасе над 100 м.
Ел. Захранване на строежи
Б/ Строежи пета категория
жилищни и вилни сгради-ниско застрояване,в т.ч. Сградни отклонения
сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната
застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за
посетители:
до 50 кв.м.
от 51 до 100 кв.м.
от 101 до 200 кв.м.
от 201 до 500
от 501 до 1000 кв.м.
производствени сгради с капацитет до 50 работни места и
съоръженията към тях,в т.ч. Сградни отклонения
- производств. сгради с капацитет до 10 работни места
- производств. сгради с капацитет до 25 работни места
строежи на допълващото застрояване, извън тези от шеста категория
реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от пета категория
а) в жилищни сгради
б) в обществени сгради:
- до 100 кв.м.
- от 100 кв.м. до 500 кв.м.
- от 500 кв.м. до 1000 кв.м.
в) в производствени сгради:
- до 100 кв.м.
- от 100 кв.м. до 500 кв.м.
- от 500 кв.м. до 1000 кв.м.
- над 1000 кв.м.
Електронни съобщителни мрежи и съоръжения
- трасе до 100 м.
- трасе над 100 м.

15

Ел.захранване на строежи
Оценка съответствие на инвестиционни проекти от ЕСУТ
Строежи от трета категория
Жилищни и смесени сгради с високо застрояване
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната
застроена площ над 5000 кв.м. или с капацитет от 200 до 1000 места
за посетители
Производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни
места,съоръженията и складовете към тях
Сгради и съоръжения на електрическите
централи,топлоелектрическите централи,отоплителни
централи,инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна
енергия и на възобновяеми енергийни източници до 25 МW
Паркове и градини с площ над 1 ха,вкл. Атракционни паркове,паркове
за отдих,зоологически и ботанически
градини,аквапаркове,дендрариуми,горски паркове,гробищни паркове
Реконструкции,преустройства,основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от трета категория
Строежи от четвърта категория

150,00

-

150,00

150,00
200,00/км.,но не
повече от
3000,00 лв.
200,00

-

150,00
200,00/км.,но
не повече от
3000,00 лв.
200,00

150,00

-

150,00

7,00лв./кв.м.
400,00
500,00
600,00
800,00

-

7,00лв./кв.м.
400,00
500,00
600,00
800,00

600,00
800,00
150,00

-

600,00
800,00
150,00

100,00

-

100,00

200,00
350,00
500,00

-

200,00
350,00
500,00

200,00
350,00
500,00
800,00

-

200,00
350,00
500,00
800,00

100,00
150,00/км., но не
повече от
2000,00 лв.
150,00

-

100,00
150,00/км., но
не повече от
2000,00 лв.
150,00

1000,00

-

1000,00

1800,00

-

1800,00

1300,00

-

1300,00

2000,00

-

2000,00

1500,00

-

1500,00

900,00

-

900,00

16
17

18
19

Частни пътища,улици от V и VI клас и съоръженията към тях
Жилищни и смесени сгради със средно застрояване
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната
застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200
места за посетители
Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и
съоръженията и складовете към тях
паркове градини и озеленени площи до 1 ха ,атракционни
паркове,паркове за отдих,зоологически и ботанически
градини,аквапаркове ,защитни насаждения,гробищни паркове,сгради
за паркинг-гаражи,гаражи за открити паркинги,разположени в УПИ,с
капацитет от 50 до 100 паркоместа
Реконструкции,преустройства,основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от четвърта категория ,както и
вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта
категория,с които не се засяга конструкцията им
Строежи пета категория
Жилищни и вилни сгради с ниско застрояване
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната
застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за
посетители
Производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места
и съоръженията към тях
Строежи от допълващото застрояване
Реконструкции,преустройства,основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от пета категория
За участие във “Флора-Бургас”
За търговска дейност на територията на “Флора-Бургас”
Разрешение за изкопни работи
За издаване на протоколи от процедура по Наредба №1/1993 г. за
опазване на озеленените площи и дълготрайната декоративна
дървесна и храстова растителност
- до 5 бр. дървета
- до 10 бр. дървета
- над 10 бр. дървета
Извадка от действащ ПУП – на хартиен носител
Извадка от действащ ПУП – на магнитен носител

500,00
700,00

-

500,00
700,00

1500,00

-

1500,00

1000,00

-

1000,00

500,00

-

500,00

500,00

-

500,00

200,00

-

200,00

900,00

-

900,00

500,00

-

500,00

100,00

-

100,00

150,00

-

150,00

30,00лв./м2
5.00лв./м2/ден
70,00
150,00

-

30,00лв./м2
5.00лв./м2/ден
150,00

100,00
200,00
250,00
100,00
200,00

-

100,00
200,00
250,00
100,00
200,00

1,30 на дневен
купон

В цената не
е включено
ДДС

в такси

-

ІV. Здравеопазване, социални услуги и селско стопанство
1

Цена за купон в Детска млечна кухня

2

Услуги, предоставени от Домашен социален патронаж
- постна супа не по-малко от

0.85

- месна супа не по-малко от

1.05

- постно ядене не по-малко от

1,25

- месно ядене не по-малко от

1,80

- хляб и суха храна за неделя

10% надценка от
доставните цени

3

Обяд на лежащо болни и служители от Частна хирургическа клиника

1,50

4

Регистрация на земеделска и горска техника
І група - трактори, тракторни ремаркета и самоходни шасита

5,00

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
-

0,90

1,10

1,30

1,80
10% надценка
от доставните
цени
1,50

5,00

5

6
7

ІІ група - комбайни и други самоходни и самодвижещи се машини
ІІІ група - прикачни, навесни и стационарни машини
Цени за паша в горите и земите от общински горски фонд:
- едър рогат добитък
- за коне, катъри, магарета и мулета
- за овце
Удостоверение за частна ветеринарно-медицинска практика
Удостоверение за културно отглеждане на лечебни растения

16,00
5,00

-

16,00
5,00

1 бр. - 1,50
1 бр. - 0,80
1 бр. - 0,30
20,00
20,00

-

1 бр. - 1,50
1 бр. - 0,80
1 бр. - 0,30
20,00
20,00

V. Образование, култура и младежки дейности
1

Цени за звукозаписи и озвучителни услуги на оркестър "Горещ пясък"
- за звуказаписна дейност

20,00 / 60 мин.

- за поръчков концерт

1200,00/60 мин.

- за ползване на Общински духов оркестър

600,00/60 мин.

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

20,00 / 60 мин.

800,00/60мин.

600,00/60 мин.

Такса за участие в конкурси

2

- индивидуален изпълнител НК “Сладкопойна чучулига”

10.00

- вокална група НК “Сладкопойна чучулига”

15.00

- такса участие в МФФ

20.00

- такса участие в МФФ

500,00

Списание "Море" на брой

5.00

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

500,00

5,00

Рекламна тарифа
Корици


Четвърта корица

1800



Втора корица

1600



Трета корица

1400

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

1800,00

1600,00

1400,00

Вътрешни страници


1/1 страница

1000



½ страница

500



Фолио

1600

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

1000,00

500,00

1600,00

Специални предложения

3

4

5
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Спонсорство на рубрика

Цени на услуги на Художествената галерия "Петко Задгорски"
На посещение:
- за граждани
- за ученици
- за пенсионери
- беседа
- сертификат
- за организиране на мероприятия
Къща Музей "Петя Дубарова"
На посещение за:
- за ученици
- за пенсионери
- за граждани
- беседа
Школа "Детски мозайки"
Цени на услуги на Регионален бургаски музей
Входни такси:
- за ученици
- за пенсионери
- за граждани
- беседа на български език
- беседа на чужд език
Входни такси за видеопрожекции:
- до 60 минути
- до 30 минути
Такси за любителско видео и фотозаснемане в експозиции с
видеокамери и фотоапарат
Радио център Бургас Общинско радио Бургас

+25%

В цената не
е включено
ДДС

+25%

2,00
1,00
безплатно
8,00
5,00
50,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

2,00
1,00
безплатно
8,00
5,00
50,00

1,00
1,00
2,00
3,00
-

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

1,00
1,00
2,00
3,00

1,00
1,00
3,00
5,00
10,00

-

1,00
1,00
3,00
5,00
10,00

6,00
4,00

-

6,00
4,00

3,00

-

3,00

- еднократно излъчване на спот - съобщения, рекламен аудиоклип (
до 30 сек.)

4.20 4,50

- еднократно излъчване на спот - съобщения, рекламен аудиоклип (
до 60 сек.)

7.20 7,50

В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС
В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС

5,40

9,00

- пъблик рилейшънс
платено интервю до 5 мин.

40.00

платен репортаж до 5 мин.

40.00

- реклама на сайта на радиото
рекламен банер на сайта на радиото (1 седмица)
рекламен банер на сайта на радиото (1 месец)
- редактиране и запис на съобщение

- изработка на рекламен клип - 5 дни (до 60 секунди)

4.20 5,00

36.00 37,50

В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС
В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС
вкл.ДДС
вкл.ДДС
В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС
В цената не
е включено

48,00

48,00

60,00
210,00
6,00

45,00

- изработка на рекламен клип - 2 дни (до 60 секунди)

44.00 50,00

ДДС
вкл.ДДС
В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС

60,00

- за еднократно финансово подпомагане (спонсориране на авторски
предавания)
40 минути - програмен блок - от 10.00ч./15.00ч.; ден от седмицата

рубрика -10 минути

80.00 90,00

30.00

В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС
В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС

108,00

36,00

- абонамент за радиофикация
нов абонамент (при осигурена от заявителя радиоточка)

6,67

годишна такса

10,00

годишна такса (с 10% отстъпка за предсрочен абонамент)

9,00

В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС
В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС
В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС

8,00

12,00

10,80

- звукозапис и монтаж на звук

звукозапис (до 30 минути)

10,00

звукозапис (над 30 минути)

20,00

смесване и мастер (до 30 минути) - цена за 1 минута

0,50

смесване и мастер (над 30 минути) - цена за 1 минута

0,60

В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС
В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС
В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС
В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС

12,00

24,00

0,60

0,72

- други

озвучаване на мероприятия (60 минути)

излъчване на музикални поздрави - за институция (1бр.)

100,00

1,00

В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС
В цената не
е включено
ДДС
вкл.ДДС

120,00

3,00

7 8 Професионален ансамбъл "Странджа"
Участие до 10 мин.

350,00 лв.

Участие в програма до 20 мин.

500,00 лв.

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

350,00 лв.

500,00 лв.

Участие в програма до 30 мин.

700,00 лв.

Участие в програма до 45 мин.

1000,00 лв.

Участие в програма до 60 мин.

1400,00 лв.

Участие в програма над 60 мин.

1800,00 лв.

- участие на изпълнител
89

20,00 лв.

700,00 лв.

1000,00 лв.

1400,00 лв.

1800,00 лв.

20,00 лв.

Хорово общество "Родна песен"
- такса хорова школа

- откупка концерт - за 15 минутно участие

9 10 Летен театър
- за шоу-програми, фестивали, концерти, театрални, оперни, детски
постановки и други

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

1000,00/на ден

безплатно
2,00
5.00
0,50
1,00

-

безплатно
2,00
5,00
0,50
1,00

20,00
30.00
по договаряне,
но не по-малко
от 40,00

-

20,00
30,00
по договаряне,
но не по-малко
от 40,00

12,00/месечно

300,00
350.00 лв.
/60 мин.
200,00 лв. /до 60
мин.
300,00 лв. /за 60
мин.

10
11

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

- отдаване под наем на рекламни площи на оградата на Летен театър
- отвън

70,00 лв./ кв.м /1
месец

- отдаване под наем на рекламни площи на оградата на Фестивал на
пясъчните скулптури

70,00 лв./ кв.м /1
месец

300,00

1000,00/на ден

70,00/кв.м./
3месеца
70,00/кв.м./
3месеца

Регионална библиотека "П.К.Яворов"
- регистрация на читателите за година
деца до 14 год. и инвалиди
ученици, студенти, пенсионери
всички останали
- за еднократно ползване на читалните(без годишна регистрация)
за една седмица
- ползване на първични и библиографски източници на бълг.език
до 5 години
до 10 години
над 10 години
- допълнителна информация, издирена по Интернет за съответна
справка
- библиографски и фактографски справки
а) чрез справочник (библиографски) за том
б) чрез преглеждане де визу на ДВ за книговезко тяло)
- за фирми
- за частни лица
в) каталози и картотеки
- информационна дейност

-

3,00

-

3,00

0,50

-

0,50

5,00
2,00
0,50

-

5,00
2,00
0,50

текуща информация по тема - месечно
- ползване от читатели на:
Краеведски картотеки за един блок
възрастни
ученици и студенти
ДВ до 1965 г.
- за книговезко тяло
- краеведски пощенски картички до 1965 г.
за разглеждане
за преснимане на 1 картичка
- БДС и др. специални технически материали за стандарт, нормала
или техническа характериктика
- чужди стандарти ( за стандарт )
- еднократно ползване, за стандарт
БДС
чужди
за студенти, за стандарт
за извършена справка за стандарти и за консултации
за актуализация на стандарт
аудиокасети годишно
отпечатване на страница
- компютърни услуги
а) ползване на Интернет - за 1 час свободно ползване
б) компютърна разпечатка за 1 стр.
в) търсене от библиотекар-консултант вкл. и търсене в база данни
до 30 минути
над 30 минути
г) сканиране само от библиотечен документ на една страница
д) прехвърляне на информация (само с консумативи на библиотеката)
на СД
на дискета
е) презапис от и на аудиокасети и компактдискове
При заявка за справка по Държавен вестник се внася депозит 25% от
стойността, който се приспада при цялостното оценяване на
справката. Срок за изпълнение на заявката - 1 месец . За бързи
услуги /една седмица/ заплащането се завишава с 25%. За справки,
за които са извършени издирвания, но не са намерени материали по
съответната тема, се заплащат 30% от таксите. При включване на
чужди източници общата сума на писмената библиографска справка
се увеличава с 20%. В случаите, когато се използват други
библиотеки и организации като съизпълнители, потребителите
заплащат услугите по утвърдения ценоразпис на изпълняващата
организация.
- организиране на мероприятия
- за ксерокопиране на материали от книги и периодични издания:
едностранно копиране формат А4
двустранно копиране формат А4
едностранно копиране формат А3
двустранно копиране формат А3
11
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5,00

-

5,00

2,00
безплатно

-

2,00
безплатно

1,00

-

1,00

1,00
2,00

-

1,00
2,00

0,60

-

0,60

0,70

-

0,70

0,70
1,20
0,40

-

0,70
1,20
0,40

1,20 на изделие

-

1,20

0,30
1,00
0.20

-

0,30
1,00
0.20

1,00
0,20

-

1,00
0,20

0,50
1,00
0,20

-

0,50
1,00
0,20

1,50
1,00
-

-

1,50
1,00

50.00

вкл.ДДС

50,00

0,10 на страница
0,15 на страница
0,20 на страница
0,35 на страница

вкл.ДДС
вкл.ДДС
вкл.ДДС
вкл.ДДС

0,10
0,15
0,20
0,35

Общински детски комплекс
Летни школи
Приложно колоездене

Спортно-развлекателни игри

7.20 лв./ месец

-

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

15,00лв./месец

15,00лв./месец

Английски език

7.20 лв./ месец

Литературно слово

7.20 лв./ месец

Изобразително изкуство и линогравюра

7.20 лв./ месец

Лятна полудневна занималня

-

Лятна целодневна занималня

-

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

Направление „Спорт”


акробатика

7.20 лв./ месец



Приложно колоездене

7.20 лв./ месец



Безопасност на движението

7.20 лв./ месец



Корабомоделизъм

7.20 лв./ месец



Ракетомоделизъм

7.20 лв./ месец



Авиомоделизъм

7.20 лв./ месец



Волейбол

7.20 лв./ месец



Футбол

7.20 лв./ месец



Художествена гимнастика

7.20 лв./ месец



Лечебна физкултура

7.20 лв./ месец



Лека атлетика

7.20 лв./ месец



Тенис на маса

7.20 лв./ месец

включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС

Направление „Художествено-творческа дейност”


Английски език

7.20 лв./ месец



Български език и литература

7.20 лв./ месец



Поетично слово

7.20 лв./ месец



Журналистика

7.20 лв./ месец



Изобразително изкуство (рисунка, живопис, графика)

7.20 лв./ месец



ДФТА „Радост”

7.20 лв./ месец



ДФФ „Шарени гайтани”

7.20 лв./ месец



НХ „Трепетлика”

7.20 лв./ месец



АРТ СТУДИО

7.20 лв./ месец

Направление „Наука и техника”

Математика

7.20 лв./ месец

включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено

15,00лв./месец

15,00лв./месец

15,00лв./месец

35,00лв./месец

70,00лв./месец



Информационни технологии

7.20 лв./ месец



Химия

7.20 лв./ месец



Опазване на околната среда

7.20 лв./ месец



Екология

7.20 лв./ месец



Физика

7.20 лв./ месец



Астрономия

7.20 лв./ месец



Фотография

7.20 лв./ месец

ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС

Летни школи и ателиета към ОДК – Бургас за месеците юни, юли и
август
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Изобразително изкуство

18.00 лв./ месец



Английски език

18.00 лв./ месец



Детска игротека – 4 учебни часа (3 пъти седмично)

30.00 лв./ месец

включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС

Младежки културен център
Школа "Батик"

8.00 лв./ месец

Школа "Керамика"

8.00 лв./ месец

Школа "Стъклопис"

8.00 лв./ месец

Школа “Детски мозайки”

8.00 лв./ месец

Хорова школа

9.00 лв./ месец

Фолклорен танцов ансамбъл "Емона"

9.00 лв./ месец

Театрално студио

9.00 лв./ месец

включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС
включено
ДДС

8,00/месец
8,00/месец
8,00/месец
8,00/месец
9,00/месец
9,00/месец
9,00/месец

Плувен басейн
- възрастни

5,00 / час

- възрастни абонамент 5 посещения

- ученици и студенти

20,00

3,00 / час

- ученици и студенти абонамент 5 посещения

12,00

- организирано ползване на коридор за час

39.00

за лицензирани клубове
за частни лица и фирми
- за всеки следващ час след първия

33.00

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
включено
ДДС

5,00 / час

20,00

3,00 / час

12,00

5,00/час
25,00/час
33.00

за състезание
- за час

150,00

- за всеки следващ час след първия

90,00

сауна

4.00/час

включено
ДДС
включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

150,00
90,00
4.00/час

плувен басейн + сауна
- за час

7,00

- абонамент 5 посещения

28,00

включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

10,00
30,00

Зали за провеждане на културно-развлекателни прояви
зала1 (концертна зала)
- за час

120,00

- за всеки следващ час след първия

90,00

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

80,00

40,00

Конферентна/ изложбена зала
- за час

42,00

- за ½ ден

120,00

- за 1 ден

216,00

Заседателна зала, ет.2

24.00/час

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

40,00
80,00
160,00

3,00/час

Репетиционни зали
зала1

7.20/час

зала 2

5.80/час

зала 3

3,60/час

зала 14

2,50/час

Изложбена зала

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

7,00/час

6,00/час

4,00/час

4,00/час

6,00/час

зала 2
- за час
- за 1/2 ден
- за 1 ден
зала 3

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

50,00
100,00
200,00

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

- за час
- за 1/2 ден
- за 1 ден

60,00
120,00
240,00

Ползване на помещения за гардероб и съхранение на реквизит
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За час

1.00

вкл. ДДС

За денонощие

3.00

вкл. ДДС

3,00 лв.

В цената не
е включено
ДДС

3,00 лв.

-

вкл. ДДС
вкл. ДДС

350,00 лв.
1,17 лв.

280,00 лв.
0,93 лв.

вкл. ДДС
вкл. ДДС

320,00 лв.
1,07 лв.

280,00 лв.
0,93 лв.

вкл. ДДС
вкл. ДДС

320,00 лв.
1,07 лв.

-

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

360,00 лв.
1,20 лв.
380,00 лв.
1,27 лв.

-

вкл. ДДС
вкл. ДДС

420,00 лв.
1,93 лв.

350,00 лв.
1,17 лв.
36,00 лв.
-

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

420,00 лв.
1,40 лв.
36,00 лв.
30,00 лв.

-

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

108,27 лв.
63,00 лв.
1,10 лв.
2,60 лв.
2,70 лв.
3,40 лв.

300,00 лв.

В цената не
е включено
ДДС

300,00 лв.

Училища
1. За организиране на обучение по плуване
- за ученик за 1 учебен час
2. ПГ по туризъм "Проф.Д-р Асен Златаров" и комплекс "Младост"
2.1. Квалификационен курс по професия „Хлебар-сладкар”
2.1.1. Специалност „Производство на сладкарски изделия”
– на курсист
– на курсист на час
2.1.1. Специалност „Производство на хлебни изделия”
– на курсист
– на курсист на час
2.2. Квалификационен курс по професия „Сервитьор-балман” по
специалност „Обслужване на заведенията за обществено хранене”
– на курсист
– на курсист на час
2.3. Квалификационен курс по професия „Готвач”
2.3.1. Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”
– на курсист за 300 уч.часа
– на курсист за 1 час
– на курсист за 360 часа
– на курсист за 1 час
2.3.2. Специалност „Карвинг”
– на курсист
– на курсист за 1 час
2.4. Професия „Ресторантьор”
2.4.1. Специалност „Производство и обслужване на заведения за
хранене”
– на курсист
– на курсист за 1 час
2.5. Печене на агне.
2.6. За ползване на залата.
3. ПГ по механоелектротехника и електроника - Бургас
3.1. Изработка на голяма паралелна стиска – ГПС – 1бр.
3.2. Изработка на средна паралелна стиска – СПС – 1бр.
3.3. Изработка на ментишета ф 20 – 1бр.
3.4. Изработка на ментишета ф 30 – 1бр.
3.5. Изработка на чукчета без дръжка 300 гр. – 1бр.
3.6. Изработка на чукчета без дръжка 500 гр. – 1бр.
4. ПГСАГ „Кольо Фичето” - Бургас
4.1. Задочен курс на обучение по професия „Строителен техник” – на
курсист

Професионални гимназии
ПГТ "Проф.Д-р Асен Златаров", комплекс "Младост"
1. За организиране на квалификационна дейност
- на човек за 1 учебен час

2,00 лв.

В цената не
е включено
ДДС

2,00 лв.

В цената не
е включено
ДДС

2. За организиране на педагогически услуги
- на ученик за 1 учебен час
3. За организиране на спортни занимания
- за възрастен за 1 учебен час

5,00 лв.

- за ученик за 1 учебен час

2,00 лв.

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

4. За организиране на обучение по плуване
- за възрастен за 1 учебен час

5,00 лв.

- за ученик за 1 учебен час

3,00 лв.

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

5. За ПГТ “Проф. Д-р Асен Златаров” комплекс “Младост”:
5.1. Квалификационен курс професия “Готвач” I ниво:
- на курсист

- на един курсист, за 1 час

280,00 лв.

0,93 лв.

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

5.2. Квалификационен курс професия "Барман", І ниво
- на курсист

- на един курсист, за 1 час

280,00 лв.

0,93 лв.

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

5.3. Квалификационен курс професия "Хлебар-сладкар" –
производство на хлебни изделия
- на курсист

- на един курсист, за 1 час

280,00 лв.

0,93 лв.

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

5.4. Квалификационен курс професия "Ресторантьор" – производство
и обслужване в заведения за хранене и развлечения
- на курсист

- на един курсист, за 1 час

5.5. Печене на агне
6. За ПГ по механотехника и електротехника – Бургас

350,00 лв.

1,17 лв.

36,00 лв.

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

6.1.Металообработващи услуги по местонахождение на клиента

8.00 лв./ 1 час

6.2.Металообработващи услуги в работилниците на училището

12.00 лв./ 1 час

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

7. ПГСАГ "Кольо Фичето"
7.1. за платено обучение професия "Строителен техник" на курсист

300,00 лв.

В цената не
е включено
ДДС

200.00
1500.00

вкл. ДДС
вкл. ДДС

250,00
1500,00

1500.00
840.00
240.00
240.00
отстъпка 20%
45.00
70.00
40.00/час
120.00
150.00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

1700,00/ден
900,00
280,00
280,00
отстъпка 20%
60,00
70,00
50,00
140,00
150,00

VІ. Услуги извършвани от ОП "Спортни имоти, паркинги и гаражи"
1

2

Спортна зала "Младост"
- концерти, ревюта и др.организирани мероприятия
на час
над 5/пет/часа
- търговски изложения и базари
зала 1
зала 2
зала 3
зала 4
за ангажиране на зала над 10 дни
- мачове от първенството по спортен календар
- приятелски мачове
- чуждестранни отбори - тренировки
- международни мачове
- прояви с демонстрационен характер
- занимания по каланетика, степ-аеробика, народни танци и
др./неспортни клубове/
зала 1
зала 3
зала 4
Спортна зала „Никола Станчев”
- голяма зала
Футбол
От 7,30 – 17,00 часа
От 17,00 – 22.00 часа и събота и неделя
Баскетбол
От 7,30 – 17,00 часа
От 17,00 – 22.00 часа
Волейбол
От 7,30 – 17,00 часа
От 17,00 – 22.00 часа и събота и неделя
Хандбал
От 7,30 – 17,00 часа
От 17,00 – 22.00 часа и събота и неделя
Бадминтон
От 7,30 – 17,00 часа
От 17,00 – 22.00 часа и събота и неделя
Тенис на маса
От 7,30 – 17,00 часа
От 17,00 – 22.00 часа и събота и неделя
- ракети
- топче
Тенис на корт
От 7,30 – 17,00 часа
От 17,00 – 22.00 часа и събота и неделя
- малки зали

вкл. ДДС
24.00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

30,00/час
10,00/час
10,00/час

50,00/час
60,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

40,00/час
50,00/час

40,00/час
50,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

30,00/час
40,00/час

40,00/час
50,00/ час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

30,00/час
40,00/ час

50,00/ часа
60,00/ часа

вкл. ДДС
вкл. ДДС

40,00/ часа
50,00/ часа

12,00/ час
15,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

12,00/ час
15,00/час

4,00/час
5,00/час
1,00/ час
1,00/ бр.

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

4,00/час
5,00/час
1,00/ час
1,00/ бр.

20,00/ час
25,00/ час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

20,00/ час
25,00/ час
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От 7,30 – 17,00 часа
От 17,00 – 22.00 часа и събота и неделя
При посещение на залата над 20 часа месечно
Прояви с демонстрационен характер
Организирани групи / с учител или родител/
Деца и ученици до 12 години – от 07.00 – 17.00 часа
Ученици от 13 до 18 години
Спортна зала"Б.Брънзов"
- концерти и др. организирани мероприятия
на час
над 5/пет/часа
- търговски изложения и базари
Голяма зала
Фоайе
за ангажиране на залата над 10 дни
- мачове от първенството по спортен календар
- приятелски мачове
- чуждестранни отбори- тренировки
- международни мачове
- прояви с демонстрационен характер
Спортен комплекс „Изгрев” – летен сезон
1-ро игрище/ футбол – големи врати капацитет ( 9 + 1)
От 08:00 – 20 :00
С ползване на съблекални
От 20:00 – 23 :00
С ползване на съблекални
1-ро игрище/ футбол – малки врати ½ игрище
От 08:00 – 20 :00
С ползване на съблекални
От 20:00 – 23 :00
С ползване на съблекални
Футболна топка
Наем на комплект отражателни потници за един отбор
2-во игрище / футбол – малки врати капацитет ( 5 + 1)
От 08:00 – 20 :00
С ползване на съблекални
От 20:00 – 23 :00
С ползване на съблекални

7,00/ час
10,00/ час
отстъпка 20%
100,00/ час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл ДДС
вкл. ДДС

БЕЗПЛАТНО
отстъпка 20%

150.00/час
1200.00/час
1200.00 лв. / ден

отстъпка 20%
45.00/час
65.00/час
40.00/час
120.00/час
130.00/час

БЕЗПЛАТНО
отстъпка 20%

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

вкл. ДДС
вкл. ДДС

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

3-то игрище футбол
Игрище баскетбол/волейбол
От 08:00 – 20 :00
С ползване на съблекални
От 20:00 – 23 :00
С ползване на съблекални
Организирани групи: с учител или родител / от 09:00 ч. До 16:00ч/
Деца и ученици до 16 год. – 1-во/2-ро/ 3-то игрище
Ученици от 16 до 18 год. – 1 –во- игрище
Ученици от 16 до 18 год. –2 –во игрище
Ученици от 16 до 18 год. игрище баскетбол/ волейбол
Тенис на маса
От 08:00 до 20:00 часа
От 20:00 до 23:00 часа
Ракети
топче
петанка
Тенис на корт

7,00/ час
10,00/ час
отстъпка 20%
100,00/ час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

170,00/час
1400,00/час
1200,00/ден
200,00/ден
отстъпка 20%
60,00/час
70,00/час
60,00/час
150,00/час
150,00/час

60,00/час
65,00/час
65,00/час
70,00/час
40,00/час
45,00/час
45,00/час
50,00/час
2,00/час
3,00/час
40,00/час
45,00/час
45,00/час
50,00/час
Безплатно за
всички
граждани
30,00/час
35,00/час
35,00/час
40,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл ДДС

БЕЗПЛАТНО
40,00/час
20,00/час
20,00/час

вкл, ДДС
вкл. ДДС
вкл ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

3,00/ час
4,00/час
1,00/час
1,00/бр
4,00/час

Еднократно посещение: 08:00 – 20:00 часа
Еднократно посещение: 20:00 – 23:00 часа
ПОИМЕННИ КАРТИ – 1 МЕСЕЦ
1 път седмично: 08:00 – 20:00 ч
4 часа
1 път седмично: 20:00 – 23:00 ч
4 часа
2 пъти седмично: 08:00 – 20:00 ч
8 часа
2 пъти седмично: 20:00 – 23:00 ч
8 часа
3 пъти седмично: 08:00 – 20:00 ч
12 часа
3 пъти седмично: 20:00 – 23:00 ч
12 часа
ПОИМЕННИ КАРТИ – 3 МЕСЕЦА
1 път седмично: 08:00 – 20:00 ч
12 часа
1 път седмично: 20:00 – 23:00 ч
12 часа
2 пъти седмично: 08:00 – 20:00 ч
24 часа
2 пъти седмично: 20:00 – 23:00 ч
24 часа
3 пъти седмично: 08:00 – 20:00 ч
36 часа
3 пъти седмично: 20:00 – 23:00 ч
36 часа
ПОИМЕННИ КАРТИ – 6 МЕСЕЦА
1 път седмично: 08:00 – 20:00 ч
24 часа
1 път седмично: 20:00 – 23:00 ч
24 часа
2 пъти седмично: 08:00 – 20:00 ч
48 часа
2 пъти седмично: 20:00 – 23:00 ч
48 часа
3 пъти седмично: 08:00 – 20:00 ч
72 часа
3 пъти седмично: 20:00 – 23:00 ч
72 часа
Спортен комплекс „Изгрев” – зимен сезон
1-ро игрище/ футбол – големи врати капацитет ( 9 + 1)
От 08:00 – 17 :00
С ползване на съблекални
От 17:00 – 22 :00
С ползване на съблекални
1-ро игрище/ футбол – малки врати ½ игрище
От 08:00 – 17 :00
С ползване на съблекални
От 17:00 – 22 :00
С ползване на съблекални
Футболна топка
Наем на комплект отражателни потници за един отбор
2-во игрище / футбол – малки врати капацитет ( 5 + 1)
От 08:00 – 17 :00
С ползване на съблекални
От 17:00 – 22 :00
С ползване на съблекални

вкл. ДДС
вкл. ДДС

12,00/час
15,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

48,00
60,00
92,00
116,00
132,00
168,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

126,00
162,00
240,00
312,00
342,00
450,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

216,00
288,00
408,00
552,00
576,00
792,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл.ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

3-то игрище футбол
Игрище баскетбол/волейбол
От 08:00 – 17 :00
С ползване на съблекални
От 17:00 – 22 :00
С ползване на съблекални
Организирани групи: с учител или с родител / 09:00 – 16:00/
Деца и ученици до 16 год. -1- во/2-ро/3-то игрище
Ученици от 16 до 18 год. – 1-во игрище
Ученици от 16 до 18 год. –2 –во игрище
Ученици от 16 до 18 год. игрище баскетбол/ волейбол
Тенис на маса
От 08:00 до 17:00 часа
От 17:00 до 22:00 часа
Ракети

вкл. ДДС
вкл. ДДС

60,00/час
65,00/час
65,00/час
70,00/час
40,00/час
45,00/час
45,00/час
50,00/час
2,00/час
3,00/час
40,00/час
45,00/час
45,00/час
50,00/час
Безплатно за
всички
граждани
30,00/час
35,00/час
35,00/час
40,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

БЕЗПЛАТНО
40,00/час
20,00/час
20,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

3,00/час
4,00/час
1,00/час
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64

топче
петанка
Тенис на корт
Еднократно посещение: 08:00 – 17:00 часа
Еднократно посещение: 17:00 – 22:00 часа
ПОИМЕННИ КАРТИ – 1 МЕСЕЦ
1 път седмично: 08:00 – 17:00 ч
4 часа
1 път седмично: 17:00 – 22:00 ч
4 часа
2 пъти седмично: 08:00 – 17:00 ч
8 часа
2 пъти седмично: 17:00 – 22:00 ч
8 часа
3 пъти седмично: 08:00 – 17:00 ч
12 часа
3 пъти седмично: 17:00 – 22:00 ч
12 часа
ПОИМЕННИ КАРТИ – 3 МЕСЕЦА
1 път седмично: 08:00 – 17:00 ч
12 часа
1 път седмично: 17:00 – 22:00 ч
12 часа
2 пъти седмично: 08:00 – 17:00 ч
24 часа
2 пъти седмично: 17:00 – 22:00 ч
24 часа
3 пъти седмично: 08:00 – 17:00 ч
36 часа
3 пъти седмично: 17:00 – 22:00 ч
36 часа
ПОИМЕННИ КАРТИ – 6 МЕСЕЦА
1 път седмично: 08:00 – 17:00 ч
24 часа
1 път седмично: 17:00 – 22:00 ч
24 часа
2 пъти седмично: 08:00 – 17:00 ч
48 часа
2 пъти седмично: 17:00 – 22:00 ч
48 часа
3 пъти седмично: 08:00 – 17:00 ч
72 часа
3 пъти седмично: 17:00 – 22:00 ч
72 часа
Спортен комплекс "Плувни басейни" к-с- „Славейков”
- индивидуални посещения
възрастни
деца
- абонаментна месечна такса
за 15 часа
за 20 часа
- спортни клубове - състезания
лицензирани клубове
други
- спортни клубове - тренировки
други
- училища - тренировки
Тенис кортове – Парк "Езеро", „Васил Левски”, к-с „Славейков”
- почасово заплащане
за времето от 11.00 - 16.00ч.
ученици и студенти
възрастни
през останалото време
при осветление
- карти
20 часа
40 часа
60 часа
100 часа
12 часа
24 часа
36 часа
48 часа
72 часа
- асфалтов корт, ул,”Гурко”

вкл. ДДС
вкл. ДДС

1,00/бр
4,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

12,00/час
15,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

48,00
60,00
92,00
116,00
132,00
168,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

126,00
162,00
240,00
312,00
342,00
450,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

216,00
288,00
408,00
552,00
576,00
792,00

3.00/час
2.00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

3,00/час
2,00/час

40.00
50.00

вкл. ДДС
вкл. ДДС

40,00
50,00

25.00/час
40.00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

30,00/час
40,00/час

20.00/час
20.00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

20,00/час
20,00/час

8.00/час
10.00/час
12.00/час
20.00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

8,00/час
10,00/час
12,00/час
20,00/час

180.00
340.00
480.00
700,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл, ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

126,00
216,00
342,00
408,00
576,00

възрастни
деца
при осветление
- малък асфалтов корт
- спортни клубове за всички кортове
състезания
тренировки
- състезания на осветление
7 5 Стадион "Долно Езерово"
лицензирани клубове
тренировки
срещи
други
тренировки
срещи
8 6 Стадион "Българово"
лицензирани клубове
тренировки
срещи
други
тренировки
срещи
9 7 Стадион „Рудник”
лицензирани клубове
тренировки
срещи
други
тренировки
срещи
10 8 Спортно оздравителен център с, Ветрен
- ресторант надценка
кухня
бар
- хотел
нощувки за приходящи
стая с 1 легло
стая с 2 легла
стая с 2 легла
стая с 3 легла
стая с 3 легла
апартамент
за групи над 10 човека и над 5 дни
нощувки за спортни клубове
деца и юноши
стая с 2 легла
стая с 3 легла
стая с 3 легла
почивка до 4 часа
мъже и жени
стая с 1 легло
стая с 2 и 3легла
почивка до 4 часа
апартамент
нощувки за организирани групи ученици
стая с 2 легла
стая с 3 легла
за пълен пансион над 10 човека

7,00/час
5,00/час
15,00/час
2,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

7,00/час
5,00/час
15,00/час

21,00/час
30,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

15,00/час
25,00/час

60,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

60,00/час

80,00/час
100,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

80,00/час
100,00/час

50,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

50,00/час

80,00/час
100,00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

80,00/час
100,00/час

50,00/ час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

50,00/час

80,00/ час
100,00/ час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

80,00/ час
100,00/ час

90%
100%

вкл. ДДС
вкл. ДДС

90%
100%

22,00/легло
30,00/стая
16,00/легло
25,00/стая
13,00/легло
43,00
отстъпка 20%

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

22,00/легло
30,00/стая
16,00/легло
25,00/стая
13,00/легло
43,00
отстъпка 20%

10,00/легло
8,70/легло
17,00/стая
6,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

10,00/легло
8,70/легло
17,00/стая
6,00

14,40
11,50
6,00
34,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

14,40
11,50
6,00
34,00

10,00
8,80

вкл. ДДС
вкл. ДДС

10,00
8,80

деца и юноши
в това число - нощувка
мъже и жени
в това число - нощувка
за полупансион
деца и юноши
в това число - нощувка
мъже и жени
в това число - нощувка
Футболен терен
футболна среща
лицензирани клубове
тренировки
срещи
други
тренировки
срещи
тангентор
ползване на телевизор
ползване на зала ресторант
до 5 часа
над 5 часа
11 9 Реклама
Зала “Младост”, тенис кортове,
Дневна такса за реклама при провеждане на състезания и
мероприятия, вътрешна позиция
Зала “Младост” Месечна такса за реклама, вътрешна позиция

25,00
8,80
30,00
11,50

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

25,00
8,80
30,00
11,50

22,00
8,80
30,00
11,50
50,00/ час
70,00/ час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

22,00
8,80
30,00
11,50

вкл. ДДС
вкл. ДДС

70,00/час
70,00/час
100,00/час

7,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

25,00
50,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС

40,00
70,00

10,00 лв./кв.м

В цената не
е включено
ДДС

10,00 лв./кв.м



до 2 кв,м включително

13,00/кв.м



от 2 до 6 кв,м включително

12,00/кв.м



от 6 до 14 кв,м включително

10,00/кв.м



над 14 кв,м

8,00/кв.м

Зала “Б,Брънзов” Дневна такса за реклама, при провеждане на
състезания и мероприятия вътрешна позиция

8,00 лв./кв.м

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

7,00

13,00/кв.м

12,00/кв.м

10,00/кв.м

8,00/кв.м

8,00 лв./кв.м

Зала “Б,Брънзов” Месечна такса за реклама, вътрешна позиция


до 2 кв,м включително

12,00/кв.м



от 2 до 6 кв,м включително

11,00/кв.м



от 6 до 14 кв,м включително

9,00/кв.м

Тенис кортове и стадиони „Дневна такса за реклама при провеждане
на състезания и мероприятия”


над 14 кв,м

Тенис кортове, стадиони, паркинги- месечна такса за реклама
 до 2 кв,м включително

10,00/ кв.м

7,00/кв.м

15,00/кв.м

В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не

12,00/кв.м

11,00/кв.м

9,00/кв.м

10,00/кв.м

7,00/кв.м

15,00/кв.м
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от 2 до 6 кв,м включително

14,00/кв.м



от 6 до 14 кв,м включително

12,00/кв.м



над 14 кв,м

10,00/кв.м

ПАРКИНГИ
- Закрити паркинги
Паркинг "Опера"
месечен абонамент
закрита клетка
престой с бълг, и чуждестранна регистрация за 24 ч,
нощувка на автомобил
престой на час
Паркинг "БСУ"
месечен абонамент
закрита клетка
престой с бълг, и чуждестранна регистрация за 24 ч,
нощувка на автомобил
престой на час
Паркинг к-с "Славейков"
месечен абонамент
закрита клетка
престой с бълг, и чуждестранна регистрация за 24 ч,
нощувка на автомобил
престой на час
престой за 24 часа за всички открити паркинги
Паркинг "НХК"
месечен абонамент автомобили
месечен абонамент автобуси/микробуси
нощувка
престой на час
Паркинги в ж, комплекси
месечен абонамент
автобуси
микробуси
товарни автомобили
мотори
мотопеди
нощувка – 24 часа
нощувка- 12 часа
престой на час
Паркинги в ж,к,"Меден рудник" и "Плувен басейн"
престой
нощувка за 12 часа
микробуси
товарни автомобили
мотори
мотопеди
леки автомобили
Гаражни клетки ж, к, „Меден рудник” - абонамент
Паркинг за товарни автомобили в кв, “Акации”
Месечен абонамент:

е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

14,00/кв.м

12,00/кв.м

10,00/кв.м

120,00
140,00
15,00
10,00
2,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

120,00
140,00
15,00
10,00
1,00

120,00
140,00
15,00
10,00
2,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

120,00
140,00
15,00
10,00
1,00

120,00
140,00
15,00
10,00
2,00
4,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

100,00
140,00
15,00
10,00
1,00
4,00

120,00
150,00
8,00
2,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

120,00
140,00
8,00
1,00

50,00
90,00
70,00
70,00
30,00
20,00
8,00
4,00
2,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл.ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

50,00
80,00
60,00
70,00
25,00
15,00
8,00
4,00
1,00

2,00
4,00
60,00
60,00
30,00
20,00
40,00
50,00

вкл. ДДС
вкл.ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

1,00
4,00
60,00
60,00
25,00
15,00
40,00
50,00
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В цената не
е включено
ДДС
В цената не
е включено
ДДС

- товарни автомобили до 3,5 тона

50,00 лв,

- товарни автомобили над 3,5 тона

80,00 лв,

Паркинг “Интерхотел България”
- месечен абонамент
- престой
- нощувка леки автомобили
- нощувка микробуси
Цени за кратковременно паркиране

200,00
3,00/час
15,00
20,00

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

200,00
3,00/час
15,00
20,00

по 2,00лв на час

вкл. ДДС

по 1,00 на час

10,00

вкл. ДДС

10,00

200,00 на място

вкл. ДДС

200,00

200,00 на място

вкл. ДДС

200,00

по 1 лв, на час

вкл. ДДС

по 0,50 на час

- Над 4 часа

по 5 лв,

вкл. ДДС

по 5,00

- Месечен абонамент

по 60 лв,

вкл. ДДС

по 60,00

по 1 лв, на час

вкл. ДДС

по 0,50 на час

- Над 4 часа

по 5 лв,

вкл. ДДС

по 5,00

- Месечен абонамент

по 60 лв,

вкл. ДДС

по 60,00

Преместване на МПС по чл, 171, т,5, б,А от ЗДвП

36,00 лв,

вкл. ДДС

36,00

- на започнат час: до 4 часа
над 4 часа

50,00

80,00

- абонамент на месец
до две паркоместа
12

Абонамент на месец
- пред банки и офиси до 2 паркоместа
Зона бул, “Демокрация” – от ул, “Цар Симеон I” до бул, “Богориди”
- До 4 часа

Зона ул, “Княз Александър Батенберг” – от “Пристанище Бургас” до
хотел “Приморец”
- До 4 часа
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Приложение N 3
РАЗМЕР НА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА 2010 г.
N по
ред
А
I-ва
зона
ІI-ра
зона
III-та

ВИДОВЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ
ЖИЛИЩА
Централна градска част, к/с”Възраждане”,
к/с”Братя Миладинови”, к/с”Лазур”
К/с”Изгрев”, к/с”Славейков”, к/с”Зорница”
К/с”Меден рудник”, кв.”Акациите”, кв.”Победа”

цена 2009 г.
лв/кв.м. на
месец

цена 2010
г. лв/кв.м.
на месец

1.10

1,10

0.70

0,70

0.40

0,40

зона
IV-та
зона
V-та
зона
Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.1
9.2
9.3
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
В

Супер
зона
I-ва
зона

Кв.”Крайморие”, кв.”Сарафово”
Кв.”Горно езерово”, кв.”лозово”, кв.”Долно
езерово”,
гр. Българово
НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ
Бюра за обмяна на валута
Офиси, кантори, студия
Павилиони, бараки, помещения в паянтови сгради,
избени и тавански помещения, използване за
административни нужди
Помещения за битови услуги на населението (
шивашки, обущарски, фризьорски, козметични,
бръснарски и др. )
Помещения с производствено предназначение
Помещения за търговска дейност
Избени и тавански помещения, павилиони, бараки,
използвани за търговска дейност
Помещения използвани за обществено хранене
а/ с продажба на алкохол
б/ без продажба на алкохол
в/ нощни увеселителни заведения с денонощен
режим на работа
Самостоятелни складове
Сервизни помещения / тоалетни, съблекални /
Открити складови площи към производсвени сгради
Помещения за хазартни игри, рулетки, бинго
Помещения за игрални автомати
Ателиета и кабинети за творческа дейност
Помещения за осъществяване дейността на
юридически лица с нестопанска цел в обществена
полза
Лекарски кабинети за упражняване на свободна
практика
Зъболекарски кабинети за упражняване на свободна
практика
Аптеки и аптечни складове
Помещения за религиозни движения, църкви,
организации и политически партии
ОБЕКТИ по отменения чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ /§
17 от ЗУТ/
Приморски
парк,ул.”Александровска”,бул.”Богориди”,Гаров
площад, площад “Тройката”, площада пред БОС
ул.”Св.Св.Кирил и
Методий”,ул.”Тутракан”,ул.”Силистра”,
ул.”Г. Кирков”, районните паркове, ул.”Алеко
Константинов”, ул.”Аспарух” до пл. “Баба Ганка”,
Районните центрове около РУМ”Младост”,
РУМ”Велека”, РУМ”Резвая” и МБАЛ.

0.40

0,40

0.40

0,40

49,80
16,60

50,00
16,60

8,30

5,00

8,30

5,00

5,00
20,00

5,00
20,00

8,30

5,00

20,00
16,60
50,00

20,00
16,00
50,00

8,30
6,60
3,30
83,00
1,70

8,00
6,00
3,00
83,00
50,00 66,00
1,50

1,50

1,50

16,60

16,60

16,60

16,60

20,00

20,00

1,70

1,70

21,00

30,00

12,00

11,00

49,80 - 66.40

II-ра
зона

III-та
зона
IV-та
зона
Г
1.
2.
Д

Улици и площади в ЦГЧ с изключение на посочените в
първа зона, к/с”Възраждане”,к/с”Бр.
Миладинови”,к/с”Лазур”, к/с”Славейков”,
К/с”Изгрев”,к/с “Зорница”
от 01.07 до 31.08 - кв. “Сарафово” и кв. “Крайморие”
к/с”Славейков”-западно от ул.”Я. Комитов”,к/с”Меден
рудник”, кв.”Сарафово”кв.”Крайморие” и “Минерални
бани”
Парк“Росенец”,кв.”Победа”,кв.”Акациите”,кв.”Лозово”
,кв.”Долно езерово”, м.с.”Черно море”, м.с.”Върли
бряг”
ДВОРНИ МЕСТА
За жилищни нужди
За нежилищни нужди
ПОМЕЩЕНИЯ В УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ
ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ
ЗВЕНА(П№20/23.04.2009г.)
Централна градска част, к/с”Братя Миладинови”,
к/с”Възраждане”, к/с”Лазур”
К/с”Зорница, к/с””Изгрев”, к/с”Славейков”, к/с”Меден
рудник”
Кв.”Горно езерово”, кв.”Долно езерово”,
кв.”Сарафово”, кв.”Банево”, кв.”Ветрен” и съставните
селища

6,00

5,00

4,00

4,00

3,00

3,00

0,05

0,05

0,50

0,50

мин.цена 5,00лв.без
ДДС/на час

мин.цена
5,00лв.без
ДДС/на час

мин.цена 4,00лв. без
ДДС/на час

мин.цена 4,00лв.
без ДДС/на час

мин.цена 3,00лв. без
ДДС/на час

мин.цена 3,00лв.
без ДДС/на час

ЗАБЕЛЕЖКИ :
Към т.А: Наематели на общински жилища, ползващи жилищна площ над
нормите, установени в чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за управление
и разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет – Бургас, заплащат
за надвишението месечен наем в размер – два пъти, определения в т.”А” наем в лева
за един квадратен метър, съгласно устройствената зона, в която се намира жилището.
Към т.Б: Предложения за корекционни коефициенти:
1.В зависимост от състоянието и предназначението на отделните обекти,
наемната цена се корегира с К = 0,2 до 2.0
- за 2009 г. К= 0.2 до 2.0 - за 2010
г.
2.Наемните цени се коригират със следните корекционни коефициенти,
в зависимост от местонахождението на обекта, съгласно Протокол N 27/23.01.98 г. на
Общински съвет за зоните на населените места на територията на Община Бургас .
за 2009 г.
за 2010 г.
супер зона 2.0
супер зона 2.0
I-ва зона 1.2 до 1.4
I-ва зона 1.2
до 1.4
II-ра зона 1.05
II-ра зона 1.05
III-та зона 0.9
III-та зона 0.9
IV-та зона 0.45
IV-та зона 0.45
V-та зона 0.40
V-та зона 0.40
3. За инвалиди, ползващи нежилищни помещения се прилага корекционен
коефициент 0,5 (Решение от Протокол № 18/19.02 и 26.02.2009г. на Общински съвет Бургас).

Към т. В:
1.Собствениците (в това число и едноличните търговски дружества с
общинско участие) на временни обекти за услуги - без автоработилници, фризьорски и
козметични салони, да заплащат наемни цени, изчислени с корекционен коефициент
0.7, а за инвалидите - коефициент 0.5.

ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на
отпадъците и
поддържане на чистотата на места за обществено ползване през 2010 г.
Видове
дейности

1.Сметосъбиран
е,
сметоизвозване
и осигуряване
на съдове за
битови
отпадъци
2.Обезвреждане
на битовите
отпадъци в
депа

Общо
разходи
по дейности

% от
общит
е
разход
и

лв

лв

%

0

0

8 254 085

64

1 228 401

10

Консорциу
м
"Титан
Бургас"

"Чистота
"
ЕООД

Фирми по
поддържан
е на
зелените
площи

лв

лв

лв.

8 254 085

0

Фирма
за
пътно
поддър
жане

0

1 228401

0

0

3. Поддържане
на
чистотата на
места за
обществ.
ползване и
зимно
поддържане

2 355 510

0

800 976

237 600

Общо разходи
по фирми

10 609 595

1 228401

800 976

237 600

Разходите са с включен ДДС

3 394 086
12 876 572

26
100

Приложение № 4

Цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови
отпадъци от ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
предложение 2010г.

ЗОНИ

център
на
ден

на
мес.

1-зона
на
ден

на
мес.

2-зона
на
ден

на
мес.

3-зона
на
ден

на
мес.

ДЕЙНОСТИ
Обществено хранене
с кухня (в лв/м2)
без кухня (в лв/м2)

0,15 1,20 0,15 1,20 0,15 0,90 0,10 0,70
0,10 0,90 0,10 0,90 0,10 0,60 0,07 0,50

Продажба на селскостопанска продукция
от сергия, маса ,
не се
2
разрешава
(в лв/м )
от лек автомобил или ремарке,
не се
разрешава
(в лв/на автомобил)
от микробус
(в лв/на микробус)
от товарен автомобил или
ремарке,
(в лв/на товар.автом.)
Продажба на хранителни стоки
царевица (в лв/м2)
сладолед, сок, сандвичи
пак.зах.издел., пуканки,
закуски,пици, бонбони,
ядки,суш.плодове
(в лв/м2)
Продажба на цветя
целогодишно (в лв/м2)
за празници (в лв/м2)
Продажба на промишлени стоки
очила,аксесоари за
мобил.тел.,шапки, чорапи и др. (в
лв/м2)
мартеници, сурвачки, коледни и
великденски сувенири (в лв/м2)
плажни стоки, конфекция и др. (в
лв/м2)
Услуги: фризьори, бръснари , обущари, шивачи и др.(в
лв/м2)

0,25 2,3

0,25 1,7

0,15 1,2

1,7

23,0 1,4

17,0 1,2

15,0

не се
разрешава
не се
разрешава

2,3

35,0 2,0

28,0 1,5

23,0

2,9

40,0 2,3

35,0 2,0

29,0

0,9

0,9

9,0

8,0

7,0

9,0

0,8

0,7

0,35 5,8

0,35 2,9

0,25 1,7

0,15 1,2

0,5
1,2

0,35 2,9
1,2 ----

0,25 1,7
0,6 ---

0,15 1,2
0,35 ----

0,25 1,7

0,2

0,9

0,15 0,7

0,08 0,4

0,6

0,4

----

0,35 ----

0,35 ---0,15 1,15

5,8
----

---

0,35 4,6

0,25 2,9

0,2

0,25 1,7

0,2

0,15 0,7

0,9

1,7

0,08 0,4

Продажба на вестници списания,
книги, книжарски стоки
0,15 1,7
(в лв/м2)
Промоции, ревюта, изложения, 0,15 2,3
концерти и др. с търговска и
рекламна цел ( в лв/м2 )
Стрелбища,панорами
развл. 0,08 1,2
съоръжения лв/м2

0,08 1,2

0,08 1,2

0,08 1,2

0,15 2,3

0,15 2,3

0,08 2,3

0,08 1,2

0,08 1,2

0,08 1,2

Приложение 5
ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2010 г. ,
КОГАТО ТАКСАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПОРЕД ВИДА И БРОЯ НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪДОВЕ

РАЙОН

Ц.Г.Ч.
ж. к-си
Лазур
Бр.Миладинови
Изгрев
Зорница
П.Р.Славейков
к-с Меден рудник
+ селото, вкл.
м.Батака
кв. Акации и
кв. Победа

кв. Сарафово
кв. Крайморие
кв. Лозово
кв. Долно езерово
кв. Горно езерово
кв. Ветрен
кв. Банево, вкл.
м.”Боровете

Видове
съдове за
битови
отпадъци

Честота на
сметоизвозване

Годишна такса за
ползване на1 бр.съд

в м3

в пъти/месечно

в лв.

1,1
0,24

30
6
30

8 255
732
5 600

0,24

6

498

1,1
4
0,24

30
12
6

5 010
5 588
444

1,1
4
0,24

10
8
6

2 800
3 725
498

1,1
0,24
1,1
0,24
1,1
0,24
1,1
0,24
4
0,11
4
0,11

15
10
15
10
8
6
10
6
3
3
4
3

2 012
894
2 012
716
1 335
444
1 215
402
3 240
75
8 064
92

1,1

Пром. зона Юг

Пром. зона Север
Приморски парк

5-ти км
Гробищен парк
гр.Българово, вкл.
м. Лозницата
с.Рудник
с. Черно море
с.Маринка
с.Твърдица
с.Димчево
вил.зона Мин.бани
+ Мин. бани
с.Изворище, вкл. м.
„Каптажа 1”
с.Брястовец
с.Миролюбово
с.Драганово
с.Братово
с.Равнец
м.с.Върли бряг
лесопарк “Росенец
Рибарско селище

1,1
4
0,24
1,1
4
0,24
1,1
0,24
1,1
0,24
1,1
0,11

15
4
8
15
4
8
15
15
15
6
8
3

2 800
1 863
664
2 239
3 400
664
2 800
1244
2 800
498
1 493
99

4
0,11
1,1
0,24
1,1
0,24
1,1
0,24
4
0,11
0,11

2
3
8
6
8
6
8
6
3
3
2

4 800
96
1 610
538
1 770
592
1 859
622
6 048
89
65

0,11
0,11
0,11
4
4
1,1
4
0,11
1,1
4

2
2
1
2
2
8
2
4
6
3

65
65
66
1 364
1 710
567
2 112
87
1 150
1 941

*Определената годишна такса за ползване на 1 бр. стандартен съд за
битови отпадъци, включва разходите за дейностите по сметосъбиране,
сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения.
*Видове съдове за битови отпадъци описание:

- 1,1 м3
- 0,24 м3
- 4 м3
- 0,11 м3

– тип “Бобър”, метален, поцинкован или пластмасов на 4 колела
– пластмасов, с 2 колела
– метален, двустранно с по 3 люка
– тип “Мева”, метална поцинкована кофа

Приложение N 6
РАЗМЕР НА ГОДИШНАТА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
N
по
ре
д
7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.2.
7.2.1.

РАЗДЕЛ І

Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и
вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
предприятия.
За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
предприятия, намиращи се в строителните граници на гр. Бургас и
кварталите му, в промил върху данъчната оценка на имота.
- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци
- За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения
- За услугата по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване
За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
предприятия, намиращи се в строителните граници на гр.Българово,
с.Черно море, с.Рудник, с.Изворище, с.Драганово, с.Брястовец,
с.Миролюбово, с.Маринка, с.Твърдица, с.Димчево, с.Равнец, с.Братово,
в промил върху данъчната оценка на имота.
- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци
- За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения
- За услугата по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване
Размер на годишната такса за битови отпадъци за нежилищни
имоти
За нежилищни имоти, когато таксата се определя според вида и броя на
използваните съдове, т.е. според количеството – изчислената стойност
по Приложение 5 + промил върху данъчната оценка на имота /
отчетната стойност на активите (земя и сграда)
- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения

7.2.2

- За услугата по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване
За нежилищни имоти (в които се извършва продажба на хранителни
стоки, напитки, промишлени стоки за бита и лекарства само в торби и
пликове от бързоразграждащи се материали и/или за многократна
употреба), когато таксата се определя според вида и броя на
използваните съдове, т.е. според количеството – изчислената стойност
по Приложение 5 + промил върху данъчната оценка на имота /

промил
2009г.

предло
жение
2010

1.0 ‰

1.0 ‰

0.60 ‰

4.2 ‰

0.60
‰
0.10
‰
0.30
‰
6.0 ‰

2.4 ‰

3.5 ‰

0.6 ‰

0.6 ‰

1.2 ‰

1.9 ‰

Изчислен
ата
стойност
по
Приложен
ие 5 +
3.5‰
Изчислен
ата
стойност
по
Приложен
ие 5

Изчисле
ната
стойнос
т по
Прилож
ение 5 +
3.5‰
Изчисле
ната
стойнос
т по
Прилож
ение 5

3.5 ‰

3.5 ‰

0.10 ‰
0.30 ‰

Изчисле
ната
стойнос
т по
Прилож
ение 5 +
3.0‰

отчетната стойност на активите (земя и сгради)
- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения

7.2.3

7.2.4

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

- За услугата по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване
За нежилищни имоти, намиращи се в строителните граници на гр.Бургас
и кварталите, както и за нежилищни имоти, намиращи се в строителните
граници на гр.Българово, с.Черно море,с.Рудник, с.Изворище,
с.Драганово, с.Брястовец, с.Миролюбово, с.Маринка, с.Твърдица, с
.Димчево, с.Равнец, с.Братово, когато таксата се определя
пропорционално, в промил върху данъчната оценка на
имота/отчетната стойност на активите (земя и сгради)
- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци
- За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения
- За услугата по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване
За нежилищни имоти в които се извършва продажба на хранителни
стоки, напитки, промишлени стоки за бита и лекарства само в торби и
пликове от бързоразграждащи се материали и/или за многократна
употреба
- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци
- За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения
- За услугата по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване
За имотите, намиращи се извън границите на районите, определени по
реда на чл.14, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, се събира такса за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване, в промил върху
данъчната оценка на имота/отчетната стойност на активите (земя и
сграда)
За нежилищни имоти, в които преобладаващата част от работещите са
хора със сензорни и физически увреждания, в промил върху данъчната
оценка на имота/отчетната стойност на активите (земя и сграда)
За църковни сгради и молитвени домове на вероизповедания,
регистрирани на територията на Община Бургас, в промил върху
данъчната оценка на имота/ отчетната стойност на активите (земя и
сграда)
За нежилищни имоти на бюджетни предприятия – първостепенен и
второстепенни разпоредители на средства, финансирани чрез бюджета
на Община Бургас, в промил върху отчетната стойност на активите
земя и сгради
За нежилищни имоти, в които се предоставят социални услуги на деца
и/или възрастни хора с увреждания, както и нежилищни имоти, в които
се предоставят социални услуги на деца и/или възрастни хора в
неравностойно положение,в промил върху данъчната оценка на
имота/отчетната стойност на активите(земя и сграда)

Изчисле
ната
стойнос
т по
Прилож
ение 5

3.0 ‰
11 ‰

11 ‰

6.0 ‰

6.0 ‰

1.5 ‰

1.5 ‰

3.5 ‰

3.5 ‰
10‰

5.5 ‰
1.5 ‰
3.0 ‰
3.5 ‰

3.5 ‰

1.0 ‰

1.0 ‰

0.8 ‰

0.8 ‰

0.5 ‰

0.5 ‰

0.1 ‰

0.1 ‰

Във връзка с Решение на Общински съвет – Бургас Протокол
№11/24.07.2008г., относно
предприемане на мерки за насърчаване
използването в търговските обекти на торби и пликове от
бързоразграждащи се материали или за многократна употреба.
………………………………………………………………………………..
5. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Приемане на наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета
от Общински съвет - Бургас на 19.03.2003 г., с последващи изменения и
допълнения.
РЕШЕНИЕ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас на
19.03.2003г., с последващи изменения и допълнения:
§1. В чл.12 ал.2 изречение второ придобива следната редакция:
“За 2010г. първата вноска се внася от 1 март до 30 април”
§2. В чл.12 ал.3 изречение второ придобива следната редакция:
“На предплатилите таксата за цялата 2010г. до 30 април се прави
отстъпка от 5 на сто.”
§3. В чл.13 ал.3 т.2 след думата „върху” се добавя „данъчната оценка на
имота (за граждани) или” и след думата „земя” се добавя „(за предприятия)”.
§4. В чл.13 ал.4 т.4 след думата „върху” се добавя „данъчната оценка на
имота (за граждани) или” и след думата „земя” се добавя „(за предприятия)”.
§5. Създава се нов чл.13а:
„Чл.13а (1) За определяне на преференциална такса за нежилищни имоти,
в които се извършва продажба на хранителни стоки, напитки, промишлени
стоки за бита и лекарства само в торби и пликове за многократна употреба
и/или изработени от бързоразграждащи се материали, лицето по чл.12 ал.1
и наемателят (ако обектът е отдаден под наем), подават декларация по
образец.
(2) Декларацията се подава в Дирекция “Местни приходи от данъци, такси
и реклама” при Община Бургас в срок до 31 декември на предходната
година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в

двумесечен срок от датата на придобиването им. За 2010 година
декларацията се подава в срок до 28 февруари.
(3) Когато не е подадена декларация в определения срок или при проверка
от общински служители е установено използването на торби и пликове за
еднократна употреба, изработени от неразградими полимерни материали,
таксата за цялата година се определя пропорционално /в промил/ върху
данъчната оценка на имота (за граждани) / отчетната стойност на активите
- сгради, земя (за предприятия).”
§6. В чл.24 ал.1 придобива следната редакция:
„Преференции и освобождаване от такси за детски ясли и детски градини
имат следните категории деца:
1. Освобождават се от заплащане на такса за ползване на детска
градина и детска ясла:
- деца сираци;
- деца, на които и двамата родители са редовни студенти
- деца, на които един от родителите е с намалена
трудоспособност 90% и над 90%, установено с експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК;
- деца, с увреждания 50% и над 50%, установено с експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК.
2. Заплащат се 75% от месечната такса за ползване на детска
градина и детска ясла за:
- деца на самотни майки, с баща неизвестен;
- деца с един родител / полусираци /.
- деца на родители, чиито доход на член от семейството е
равен или по-нисък от минималната работна заплата на
страната.
3. Заплащат се 50% от месечната такса за ползване на детска
градина и детска ясла за:
- деца- близнаци;
- трето и следващо дете от многодетно семейство;
- деца от едно семейство, приети в едно или различни детски
заведения на територията на Община Бургас”
§7. В Чл.34 ал.5 се добавя т.12 „Заверка за валидност на издадено
през текуща година удостоверение за данъчна оценка”.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§8. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас, влиза в сила от 01.01.2010г.
……………………………………………………………………………………………….

6. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община
Бургас относно: Приемане на Наредба за условия и реда за установяване
на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на
общински жилища
РЕШЕНИЕ:
Приема Наредба за условия и реда за установяване на жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински
жилища, със следните изменения и допълнения:
 В чл.8, ал.2, изр.1 отпада и се добавя текста „Комисията се
състои от 7 члена, от които 2 общински съветници”.
 В чл.11 отпада текста „и лицата с учредено право на строеж
по реда на чл.46”.
 В чл.25, т.1 след края на изречението добавяме запетая и
текста „като настаняването става от Кмета на Общината,
без Комисия”.
 В чл.26, ал.1 се създава нова т.1 със следния текст:
„Настаняването на лица по чл.25, т.1 се извършва със
Заповед на Кмета на Общината, при условие, че същите не
притежават жилище, вила или идеални части от такива
имоти, годни за постоянно обитаване или право на
ползване върху тях, на територията на Община Бургас”.
 В чл.26, ал.1 сегашната т.1 става т.2.
 В чл.26, ал.1 сегашната т.2 става т.3.
 В чл.26, ал.1 сегашната т.3 става т.4.
 В чл.26, ал.1 сегашната т.4 става т.5.
 В чл.26, ал.1 сегашната т.5 става т.6.
 В чл.38, ал.2, т.3 след края на изречението добавяме запетая
и текста „от датата на настаняването”.
……………………………………………………………………………………
7. 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
РЕШЕНИЕ:
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 настоящето
решение.

СПИСЪК
НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ,
СЪОБРАЗНО ЧЛ.15 ОТ ПФПП ИВ ЛДСРП, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БУРГАС
1. Мария Атанасова Караиванова - Вх. № 94-М 00024/09.11.09 г.
Постоянен адрес: гр. Бургас ул. „ Хаджи Димитър” №7, ет.2

-2000 лв.

2. Диана Николаева Дачева - Вх. № 94-Д 00028/09.11.09г.
-2000 лв.
Постоянен адрес: гр. Бургас ул. „ Михаил Герджиков” №11, ет.1, ап.2
3. Петър Кирилов Петров - Вх. № 70-П 00002/06.11.09 г.
-2000 лв.
Постоянен адрес: гр. Бургас к-с „ Меден Рудник” бл. 64, вх. 5, ет.2.
4. Цветан Великов Иванов - Вх. № 94-Ц 00005/02.11.09 г.
Постоянен адрес: с. Маринка ул. „Бузлуджа” № 9.

-2000 лв.

5. Таня Николаева Дакова - Вх. № 94-Т 00011/17.11.09 г.
Постоянен адрес: гр. Бургас ж.к. „Възраждане” бл. 12, вх. Б, ет.4.

-2000 лв.

6. Йованина Иванова Иванова - Вх. № 94-Й 00010/20.11.09 г.
Постоянен адрес: гр. Бургас ж.к. „Изгрев” бл. 9, вх. 8 ет.1, ап.2

-2000 лв.

7. Антоанета Бинева Железова - Вх. № 94-А 00017/23.11.09 г.
Постоянен адрес: гр. Бургас ул. „Доктор Нидер” № 7.

-2000 лв.

8. Росица Милчева Димова - Вх. № 94-Р 00028/09.11.09г.
-2000 лв.
Постоянен адрес: гр. Бургас к-с „ Меден Рудник” бл. 421, вх. Е, ет. 2, ап. 88
9. Весела Георгиева Шишкова - Вх. № 94 - В 00026/26.11.09 г.
-2000 лв.
Постоянен адрес: гр. Бургас к-с „ Меден Рудник” бл. 75, вх. 3, ет. 6, ап.10
10. Атанас Жеков Георгиев - Вх. № 94-А 00016/16.11.09 г.
-2000 лв.
Постоянен адрес: гр. Бургас ж. к. „ Зорница” бл. 28, вх. 1, ет.14, ап.3
11. Милена Милчева Зашева - Вх. № 94-М 00028/09.11.09 г.
-2000 лв.
Постоянен адрес: гр. Бургас к-с „ Меден Рудник” бл. 420, вх. Ж, ет.4.
12. Катя Димитрова Чанкова – Вх. № 94 - К 00018/23.11.09 г.
Постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „ Батак”№4, ет.1, ап.3

-2000 лв

13. Антония Атанасова Статева - Вх. № 94 -А 00019/30.11.09 г.
-2000 лв.
Постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „ Славейков”бл. 1а, вх. 5, ет.4, ап.39
14. Петранка Янчева Мавродиева – Вх. № 94-П 00021/30.11.09 г.
Постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „ Лазур” бл. 68, ет. 5, ап. 20.

-2000 лв

15. Георги Николов Пайов – Вх. № 94-Г 00015/ 03.12.2009 г.
Постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „ Славейков”бл. 14а, вх. 2, ет.4.

-2000 лв.

16. Катя Калева Грудова – Вх. № 08-00 02163/03.12.2009 г.

-2000 лв.

Постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „ Химик” № 12
17. Любомир Савов Димитриев – Вх. № 94-Л 00001/13.10.2009г.
Постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „ Войнишка”№9, вх.1, ет.2

-2000лв.

……………………………………………………………………………………
8. Докладна записка от Атанаска Николова – Зам.-кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Упълномощаване на Кмета на
Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство
на околната среда и водите по Проект № 58111-17-208 "Инвестиционни
проекти за Водоснабдителната и Канализационна мрежа на Бургас - Меден
рудник", Договор № 58111-С017-208
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет - Бургас упълномощава Димитър Николов - кмет на
Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в
полза на Министерство на околната среда и водите, платима на
предявяване, която обезпечава пълният размер на авансовото плащане по
проект № 58111-17-208 „Инвестиционни проекти за Водоснабдителната
и Канализационна мрежа на Бургас - Меден рудник”, Договор №
58111-C017-208, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007
- 2013 г., процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на стойност
3 233 380,80 лв., което е 20% от максималната стойност на безвъзмездната
финансова помощ.
………………………………………………………………………………….
9. Докладна записка от Атанаска Николова – Зам.-кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Участие на Община Бургас като
партньор на Община Кълкларели, Турция в две проектопредложения с
работно заглавие /1/ "Рекултивация на стари сметища и превенция на
трансграничния риск" и /2/ "Изграждане на център за рециклиране на
отпадъците".
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява участието на Община Бургас като партньор на Община
Къркларели в подготовката и изпълнението на проект с работно заглавие
„Рекултивация на стари сметища за превенция на трансграничния
риск” по Покана за подаване на предложения № 2007CB16IPO008 – 2009
– 1 по Програма за транс-гранично сътрудничество България – Турция,
Приоритетна ОС 2. Повишаване на качеството на живот.

2. Одобрява участието на Община Бургас като партньор на Община
Къркларели в подготовката и изпълнението на проект с работно заглавие
„Изграждане на център за рециклиране на отпадъците” по Покана за
подаване на предложения № 2007CB16IPO008 – 2009 – 1 по Програма за
транс-гранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ОС 2.
Повишаване на качеството на живот.
………………………………………………………………………………….
10. Докладна записка от Атанаска Николова – Зам.-кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Включване на нов обект в
проектно предложение на Община Бургас с работно заглавие
"Благоустрояване на общественозначими пространства в подкрепа на
социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда" 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"
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007 – 2013г., 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”;
 Ул. „Александър Велики” в участъка от ул. „Христо Ботев” до ул.
„Дебелт”;
 Приморски парк;
 Декоративна стена „Стена на приказките” и водна площ в
Приморски парк;
 Детска площадка до ЦДГ «Златна рибка» в Приморски;
 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.
…………………………………………………………………………………….
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община
Бургас относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
помещения, представляващи част от културен център "Морско казино",
находящ се в Морската градина, гр.Бургас от страна на НИМХ - БАН в
полза на Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие Община Бургас да придобие от Национален институт по
метеорология и хидрология към Българска академия към науките – София
с адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” №66,
БУЛСТАТ 000663814, безвъзмездно право на ползване за срок от десет
години върху обособена част от триетажна сграда с тавански етаж „Морско
казино” със самостоятелен вход от запад и застроена площ 55 кв. м.,
състояща се от две канцеларски помещения и сервизни помещения на
терасата на таванския етаж, находяща се в Морската градина, гр.Бургас,
при граници: изток – стълбище и крайморска алея, запад – асфалтова алея,
север – сграда дървена конструкция и морски бряг, юг – асфалтова
площадка.
………………………………………………………………………………….
12. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в
имот, частна общинска собственост, представляващо Вила, находяща се в
Морската градина, гр.Бургас
РЕШЕНИЕ:
Община Бургас предоставя на Националния институт по метеорология
и хидрология – София, със седалище и, адрес на управление: гр. София,
бул. „Цариградско шосе” №66, ЕИК по Булстат 000663814, представлявана
от ст.н.с. д-р Константин Никифоров Цанков, за срок от десет години, за
безвъзмездно ползване масивна сграда – вила, първи етаж с площ 79,10
кв.м., втори етаж с площ 74,79 кв.м. и изба с площ 79,10 кв.м., находяща се

в гр.Бургас, Морската градина при граници: изток – зелена площ, запад –
зелена площ, север – зелена площ, юг – зелена площ, актувана с акт №
171/06.05.2007 г.
……………………………………………………………………………………
13. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно
предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
за обект „Канализация кв. Победа – IV етап – възстановяване на улични
настилки”.
РЕШЕНИЕ:
1.Общински съвет – Бургас дава съгласието си Община Бургас да
кандидатства и сключи договор за финансиране от ПУДООС за проект:
„Канализация кв.Победа – IV етап – възстановяване на улични настилки”.
2.Общински съвет-Бургас потвърждава, че обект „Канализация
кв.Победа – IV етап – възстановяване на улични настилки” е приоритетен
за Община Бургас и неговата реализация би имала изключително висока
социална значимост за жителите на гр.Бургас.
……………………………………………………………………………….
14. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: 1.Кандидатстване и участие на Професионална гимназия по
механоелектротехника и електроника /ПГМЕЕ/-Бургас, с проект по
Програма за трансгранично сътрудничество –България – Турция.
2.Осъществяване на съвместни дейности по проект „Обмен на опит между
ПГМЕЕ – Бургас и Техническо училище – Къркларели – Турция за
създаване на съвместни условия за обучение по микропроцесорна техника”
като активите, които ще бъдат резултат от проекта ще се ползват
безвъзмездно от ПГМЕЕ безсрочно.
РЕШЕНИЕ:
1.Дава съгласие Професионална гимназия по механоелектротехника
и електроника -Бургас, да кандидатства с проект «Обмен на опит между
ПГМЕЕ- Бургас и Техническо училище – Къркларели-Турция за създаване
на съвременни условия за обучение по микропроцесорна техника» по
Програма за трансгранично сътрудничество-България-Турция.

2.Дава съгласието си и уверението си ,че активите, които ще бъдат
резултат от проекта ще се ползват безвъзмездно от ПГМЕЕ – Бургас
безсрочно.
…………………………………………………………………………………
15. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Промени в Капиталовата програма 2009 г.
РЕШЕНИЕ:
Не се приемат Промените в Капиталова програма 2009 г.
…………………………………………………………………………………..
16. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Актуализация в Разчета за финансиране на
капиталовите разходи за 2009 г.
РЕШЕНИЕ:
1. Приема актуализация на Разчета за финансиране на
капиталовите разходи през 2009 г., съгласно приложение ПИ –
1 Б и приложение ПИ – 2 Б.
2. Намалява капиталовата програма с източник на финансиране
СБС със сумата от 683 413 лв.
3. Намалява капиталовата програма с източник на финансиране
ИБСФ със сумата от 290 600 лв.
4. Променя капиталовата програма с източник на финансиране
банков кредит със сумата от 2 465 173 лв. /намаление/, която
ще бъде усвоена с бюджет 2010 г.
5. Увеличава § 97-00 резерв общински със сумата от 683 413 лв.
6. Увеличава § 97-00 резерв ИБСФ със сумата от 290 600 лв.
7. Увеличава § 97-00 резерв банков кредит със сумата от
2 465 173 лв.
…………………………………………………………………………………
17. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Предложения за годишна програма за развитие
на читалищната дейност за 2010 година в 26-те читалища на територията
на Община Бургас съгласно изменение и допълнение на Закона за
Народните читалища обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009 г.

РЕШЕНИЕ:
1. Приема програмите за развитие на читалищна дейност на 26-те
читалища на територията на Община Бургас.
2. Финансирането на тези програми да бъде решено при приемане на
бюджета на Община Бургас за 2010 година.
………………………………………………………………………………….
18. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам.-кмет
„Образование и култура” на Община Бургас относно: Промяна в
списъка на пътуващите учители от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Равнец.
РЕШЕНИЕ:
Коригира списъка на педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на
90% от транспортните разходи по автомобилния транспорт, утвърден с
решение № 18/19.02 и 26.02.2009 г./ на Общински съвет, както следва:
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Равнец – Недялка Михайлова
Недялкова – учител
Стойността на посочената в решението сума и маршрута остават без
промяна.
………………………………………………………………………………..
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Провеждане на 48-издание на турнири по
свободна и класическа борба за мъже и жени "Дан Колов" и "Никола
Петров".
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие в проекта на бюджет 2010 г. в спортния календар на
Общината, да се включи провеждането на 48 – то издание на
международните турнири по свободна и класическа борба за мъже и жени
„Дан Колов” и „”Никола Петров”, на 26-28.02.2010 г. в спортна зала
„Младост” гр.Бургас, със сумата от 20 000 лв.
……………………………………………………………………………………

20. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет „Бюджет,
финанси и ИСД” относно: Ползване на дивидент на едноличните
търговски дружества с ограничена отговорност за извънболнична помощ
РЕШЕНИЕ:
1.Дава съгласие „ДКЦ-I-Бургас” ЕООД да вложи дивидента за 2008
г. за закупуване на авторефрактомер.
2.Дава съгласие на ДКЦ-II-Бургас” ЕООД да вложи дивидента за
2008 г. за закупуване на раквалове за проявителна машина в рентгеновото
отделение, до размера на дивидента.
3.Дава съгласие „Дентален център-I-Бургас” ЕООД да вложи
дивидента за 2008 г. за закупуване на изпарител за изофлуран и
стоматологични комплекти.
……………………………………………………………………………………
21. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет „Бюджет,
финанси и ИСД” относно: Информация за състоянието на търговските
дружества със сто процента общинско участие и общинските предприятия
за деветмесечието на 2009 год.
РЕШЕНИЕ:
Приема за сведение информацията за състоянието на
търговските дружества със сто процента общинско участие и
общинските предприятия за деветмесечието на 2009 год.
………………………………………………………………………………………………..

22. Решение на Общински съвет-Бургас по т.19 от Протокол №27/19,20 и
24.11.2009 г. за отлагане разглеждането на предложение за освобождаване
на Манол Янчев Проданов от длъжността управител на „Бургаски пазари”
ЕООД – гр.Бургас.
РЕШЕНИЕ:
1. Освобождава Манол Янчев Проданов от длъжността управител на
“Бургаски пазари” ЕООД - гр. Бургас
2. Не освобождава от отговорност Манол Янчев Проданов в
качеството му на управител на “Бургаски пазари” ЕООД - гр. Бургас .

3. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов
Николов да обяви конкурс за длъжността управител на “Бургаски пазари”
ЕООД .
Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите, както
следва: български граждани, които не са осъждани за умишлено
престъпление от общ характер, не са лишени от правото да заемат
определена държавна или обществена длъжност и/или лишени от правото
да упражняват определена професия или дейност, не са били управители
или членове на управителни или контролни органи на дружество,
прекратено поради несъстоятелност, завършено висше образование, с
професионален опит по специалността не по-малко от пет години.
Определя ред за провеждане на конкурса, както следва: по
документи и събеседване.
Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия в състав от 7седем души, от които 5-пет общински съветника и 2-двама, определени от
общинската администрация.
Упълномощава кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов
да сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат договор за
управление по приложения с докладната образец.
4. Упълномощава Кмета на Община Бургас, Димитър Николов
Николов да назначи за временно изпълняващ длъжността управител на
“Бургаски пазари” ЕООД - гр. Бургас Соня Артанян – главен счетоводител
в “Бургаски пазари” ЕООД - гр. Бургас , при условията на приложения
договор за управление, до провеждане на конкурс за заемане на
длъжността.
………………………………………………………………………………
23. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт" относно: Приемане на доклад на комисията за самооценяване,
определена със Заповед №Б-335/01.12.2009 г. на Управителя на "Областен
диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар - Бургас"
ЕООД.
РЕШЕНИЕ:
Приема доклада на комисията за самооценяване, определена със
Заповед № Б-335/01.12.2009 г. на управителя на „Областен диспансер за
кожно – венерически заболявания със стационар – Бургас” ЕООД.
………………………………………………………………………………..

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Избиране на управител на „Медицински център
– I – Бургас” ЕООД.
РЕШЕНИЕ:
І. ИЗБИРА д-р БОРИС ИВАНОВ БОРИСОВ от гр.Бургас, к/с
„Зорница”, бл.30, вх.7, ет.2, ап.4 за управител на „Медицински център – І –
Бургас”ЕООД, рег. по ф.д. №516/2000 г. на Бургаския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.”Хан Крум” 28, за срок от 3
/три/ години.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение, в размер на до 300 на сто от отчетената средна месечна
брутна работна заплата в дружеството.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания
управител договор за възлагане управлението на „Медицински център – І –
Бургас” ЕООД.
……………………………………………………………………………………………..

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на процедурата по конкурса за
избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – III” ЕООД гр.Бургас и
определяне на условия и ред за провеждане на нов конкурс.
РЕШЕНИЕ:
І.Прекратява процедурата по конкурса за избор на управител на
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ІІІ”ЕООД гр.Бургас
IІ.Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов
Николов да обяви конкурс за длъжността управител на „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР – ІІІ”ЕООД гр.Бургас
1.Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите, както
следва:български граждани, които не са осъждани за умишлени
престъпления от общ характер;да притежават образователноквалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по
здравен мениджмънт; да имат най-малко пет години трудов стаж като
лекар; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен
„магистър” по медицина, да имат призната специалност.
2.Определя ред за провеждане на конкурса, както следва:по
документи, представяне на програма за развитие на лечебното заведение за
3-годишен период и събеседване с кандидатите.
3.Оценяването на кандидатите да се извърши в състав от 5- души, от
които един правоспособен юрист – общински съветник, един магистър по
медицина – общински съветник , един представител на Регионален център
по здравеопазване, и двама представители на общинска администрация

4.Избира комисия в състав:
1/ Костантин Луков-общински съветник;
2/ Д-р Антонио Душепеев – общински съветник.
3/ Представител на РЦЗ;
4/Представител на общинска администрация;
5/Представител на общинска администрация;
…………………………………………………………………………………………..

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на водопровод и канализация за захранване на
УПИ VIII-173 и V-159, местност Нанелика - землище Банево.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод и
канализация за захранване на УПИ VIII-173 и V-159, местност Нанелика –
землище Банево.
………………………………………………………………………………….
27. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устрайствен план Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV за ел.захранване на трафопост
тип БКТП в УПИ I-5, масив 23, местност "Хаджи тарла" - землище
кв.Лозово.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV за
ел.захранване на трафопост тип БКТП в УПИ I-5, масив 23, местност
„Хаджи тарла” – землище кв.Лозово.
………………………………………………………………………………….
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на проект за изменение на
Подробен устройствен план – План за улична регулация на улица с о.т.
176-175-174-173-172, южно от кв.80,79 и 55 и изменение на ПУП - ПР на
УПИ I в кв.98 по плана на кв. Долно Езерово.
РЕШЕНИЕ:

Не приема докладната записка и предложения проект за решение.
………………………………………………………………………………..
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на трасе на ел.кабел 20 kV за захранване на
трафопост тип БКТП в УПИ I-20,60,156 в масив 10, местност "Соката" землище Сарафово.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на
ел.кабел 20 kV за захранване на трафопост тип БКТП в УПИ I-20, 60, 156 в
масив 10, местност „Соката” – землище Сарафово.
………………………………………………………………………………..
30. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на проект за изменение на
Подробен устройствен план - План за улична регулация за кв.
19,25,26,27,31,32 и 35 по плана на ж.к. "Лазур" - ул. "Места" гр.Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява изменение на ПУП-ПИР за кв. 19, 25, 26, 27, 31, 32 и 35 по
плана на ж.к. „Лазур” гр.Бургас.
………………………………………………………………………………..
31. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на УПИ от I
до VII /за имот пл.№ 35/, масив 37 в местността "Голямата нива" - землище
Банево.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за
захранване на УПИ от I до VII /за имот пл.№ 35/, масив 37 в местността
„Голямата нива” – землище Банево.
……………………………………………………………………………….

32. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на ел.кабел за захранване на търговска и
административна сграда в УПИ IV-5, масив 59 в местността "Курт тепе" землище гр.Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на ел.кабел за захранване на
търговска и административна сграда в УПИ IV-5, масив 59 в местност
„Курт тепе” – землище гр.Бургас.
…………………………………………………………………………………….
33. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20 kV от нов ЖР стълб до нов БКТП
в УПИ I-130,131, масив 6, местност "Тодорови колиби" - землище
Маринка.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20 kV от нов ЖР
стълб до нов БКТП в УПИ I-130, 131, масив 6, местност „Тодорови
колиби” – землище Маринка.
………………………………………………………………………………….
34. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за улична регулация на местност "Манаф хенде" и
местност "Манастирското разширение" на кв.Сарафово.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация за
разширение на кв.Сарафово – масив 14 и 15, местност „Манаф хенде” и
местност „Манастирското”, с който се предвиждат нови обслужващи
улици и се обособяват квартали от №70 до №82.
………………………………………………………………………………….

35. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно:Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на външна канализация за пречистени отпадни
води от УПИ I-20,60,156 в масив 10, местност "Соката" - землище
Сарафово
РЕШЕНИЕ:
Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на
външна канализация за пречистени отпадни води от УПИ I-20, 60, 156 в
масив 10, местност „Соката” – землище Сарафово.
..........................................................................................................................
36. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на отвеждащ дъждовен колектор от
новообразуваните УПИ за имот пл.№ 333, местност Вая кайряк - землище
гр.Българово
РЕШЕНИЕ:
Одобрява ПУП– Парцеларен план за трасе на отвеждащ дъждовен
колектор от новообразуваните УПИ за имот пл.№333, местност Вая кайряк
– землище гр.Българово.
………………………………………………………………………………..
37. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на водопровод за захранване на УПИ I-28,29, в
масив 20 - местност "Над джамбазларе" землище Меден рудник
РЕШЕНИЕ:
Одобрява ПУП– Парцеларен план за трасе на водопровод за захранване
на УПИ I-28, 29, в масив 20 – местност „Над джамбазларе” землище Меден
Рудник.
………………………………………………………………………………….
38. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим
имот, частна общинска собственост, находящ се в кв.Банево, гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:
Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет –
Бургас, на недвижим имот, находящ се в кв.Банево, гр.Бургас, както
следва:
1.Недвижим имот, находящ се в кв.Банево, гр.Бургас, представляващ
УПИ III с площ 695 кв.м., в квартал 92 по плана на кв.Банево, гр.Бургас,
при граници: север – улица, изток – улица, юг – УПИ IV, запад – УПИ II1202, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт № 2325/13.03.2000
год. за частна общинска собственост, начална тръжна цена 33 200
/тридесет и три хиляди и двеста/ лева, без ДДС.
……………………………………………………………………………………
39. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Определяне оценки на земи,находящи се във
вилна зона "До стопанския двор", землище кв. Банево, гр.Бургас и в кв.
Банево, гр.Бургас на физически лица, с учредено право на ползване, по
реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.).
РЕШЕНИЕ:
1. Определя оценката на земята на (УПИ) VІ-284, кв.8 по плана на
в.з.»До стопанския двор», землище кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ
465 кв.метра (четиристотин шестдесет и пет), при граници: север-УПИ
ІІІ-281, изток-УПИ V-283, юг-улица, запад-УПИ VІІ-285, актуван с Акт за
частна общинска собственост №1456/09.11.1999 година., в размер на 65,10
/шестдесет и пет цяло и десет/ лева без ДДС, изчислена по реда на
Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Павлина
Ганчева Розова с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. «Изгрев» бл.35, вх.Д,
ет.3, да заплати на Община Бургас цената на земята.
2. Определя оценката на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-240,
кв.5 по плана на в.з.»До стопанския двор», землище кв. Банево, гр. Бургас,
целият с площ 485 (четиристотин осемдесет и пет) кв. метра, при граници:
север-УПИ І-239, изток-УПИ VІ-241, юг-улица, запад-улица, актуван с
Акт за частна общинска собственост №1429/09.11.1999 година, в размер
на 67,90 /шестдесет и седем цяло и деветдесет / лева без ДДС, изчислена
по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Росица Петрова
Момчева, Момчо Вълев Момчев и Марина Вълева Милчева и тримата с
постоянен адрес гр.Бургас, к/с»Славейков» бл.29, вх.2, ет.3, да заплатят
на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба.

3. Определя оценката на 600/697 кв. метра ид. части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) І-24 в кв.2 по плана на в.з.»До стопанския двор»,
землище кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ 697 кв.метра (шестстотин
деветдесет и седем), при граници: север- улица, изток-УПИ ІІ-25, юг-УПИ
ХІІІ-35, запад-улица, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1400/09.11.1999 година, в размер на 84,00 /осемдесет и четири/ лева без
ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Тамара Русева
Михова с постоянен адрес гр.Бургас, ул.»Сан Стефано» №105, вх.В, ет.4,
да заплати на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба.
4. Определя оценката на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-285 в
кв.8 по плана на в.з.»До стопанския двор», землище кв.Банево, гр.Бургас,
целия с площ 448 кв.метра (четиристотин четиридесет и осем), при
граници: север-УПИ ІІ-280, изток-УПИ VІ-284, юг-улица, запад-УПИ VІІІ278, актуван с Акт за частна общинска собственост №1457/09.11.1999
година, в размер на 62,72 /шестдесет и две цяло и седемдесет и два/ лева
без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Радостина
Боянова Топалова, Боян Стефанов Топалов и Пенка Стефанова Равнинова
и тримата с постоянен адрес гр.Бургас, к/с»Славейков» бл.1Б, вх.1, ет.4, да
заплатят на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба.
5. Определя оценката на 500/605 кв. метра ид. части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) ХVІ-общ. в кв.49 по плана на кв.Банево, гр.Бургас,
целият с площ 605 кв.метра (шестстотин и пет), при граници: север- УПИ
ІІІ-736, изток-УПИ ХV-общ., юг-улица, запад-УПИ ХVІІ-общ., актуван с
акт за частна общинска собственост №2436/27.03.2000 година, в размер на
70,00 /седемдесет/ лева без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Лазар Тодоров
Шейтанов с постоянен адрес гр.Бургас, к/с»Зорница» бл.47, вх.В, ет.4, да
заплати на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба.
……………………………………………………………………………….
40. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне оценки на земи, находящи се във вилна зона „До
стопански двор”, землище кв.Банево, гр.Бургас и в кв.Банево, гр.Бургас на
физически лица, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към
ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр.13 от 2007 г./.
РЕШЕНИЕ:
1. Определя оценката на земята на 500/613 кв.м ид.части от УПИ ІV735, кв.49 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ 613 кв.м.
(шестстотин и тринадесет), при граници: север-улица, изток-УПИ V734,733, юг-УПИ ХVІ, запад-УПИ ІІІ-736, актуван с Акт за частна

общинска собственост №2426/27.03.2000 год., в размер на 70,00
/седемдесет/ лева без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2
от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Цано Василев
Цанов с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. «Славейков» бл.16, вх.8, ет.3, да
заплати на Община Бургас цената на земята.
2. Определя оценката на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-703,
кв.47 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, целият с площ 470 (четиристотин
и седемдесет) кв. метра, при граници: север-УПИ VІ-698, изток-УПИ Х702, юг-улица, запад-УПИ ХІІ-794, актуван с Акт за частна общинска
собственост №2442/31.03.2000 год., в размер на 65,80 /шестдесет и пет
цяло и осемдесет / лева без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по
чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката Дончо Михов
Димов с постоянен адрес гр.Бургас, к/с ”Бр.Миладинови” бл.70, вх.1, ет.7,
да заплати на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба.
3. Определя оценката на 500/510 кв. метра ид. части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) VІІІ-700 в кв.47 по плана на кв.Банево, гр.Бургас,
целият с площ 510 кв.метра (петстотин и десет), при граници: север- улица,
изток-улица, юг-УПИ ІХ-701, запад-УПИ-VІІ-699, актуван с Акт за частна
общинска собственост №2441/31.03.2000 год., в размер на 70,00
/седемдесет/ лева без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2
от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Стаматка
Атанасова Вълчева с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Изгрев” бл. 9, вх. 7,
ет.1, да заплати на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба.
4. Определя оценката на 600/635 кв. метра ид. части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) І-121 в кв.8 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, целия с
площ 635 кв.метра (шестстотин тридесет и пет), при граници: север-край
регулация, изток-УПИ ІІ-138, юг-УПИ ХVІІ-122, запад-улица, актуван с
Акт за частна общинска собственост №5798/27.07.2009 год., в размер на
84,00 /осемдесет и четири/ лева без ДДС, изчислена по реда на Наредбата
по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Тодор Генов
Кунев с постоянен адрес гр. Поморие, кв.Свобода, бл.18, вх.В, да заплати
на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба.
5. Определя оценката на 600/700 кв. метра ид. части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) І-347 в кв.61 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, целия
с площ 700 кв.метра (седемстотин), при граници: север-улица, изток-УПИ
ІІ-345,346, юг-УПИ ХVІІІ-348, запад-улица, актуван с Акт за частна
общинска собственост №5802/28.07.2009 год., в размер на 84,00 /осемдесет
и четири / лева без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Иван Христов
Христов с постоянен адрес гр. Бургас, к/с”Изгрев” бл.69, вх.2, ет.1, да
заплати на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба.

6. Определя оценката на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-704 в
кв.47 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, целия с площ 459 (четиристотин
петдесет и девет) кв.метра, при граници: север-УПИ V-697, изток-УПИ ХІ703, юг-улица, запад-УПИ ХІІІ-705, актуван с Акт за частна общинска
собственост №2443/31.03.2000 год., в размер на 64,26 /шестдесет и четири
цяло и двадесет и шест/ лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по
чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Кръстин Крумов
Луканов с постоянен адрес гр. Бургас, к/с”Славейков” бл.2, ет.8, ап.48, да
заплати на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба.
7.Определя оценката на 500/733 кв.м ид.части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) ХVІІІ-1243 в кв.94 по плана на кв.Банево, гр.Бургас,
целия с площ 733 (седемстотин тридесет и три) кв.метра, при граници:
север-УПИ улица, изток-улица, юг-УПИ ІІІ-17, запад-УПИ-ІІ, актуван с
Акт за частна общинска собственост №5806/06.08.2009 год., в размер на
70,00 /седемдесет/ лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата на чл.36,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Михо Стоянов
Михов с постоянен адрес гр. Бургас, ул.”Кирил и Методий” №28, да
заплати на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба.
8. Определя оценката на 800/906 кв.м ид.части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) ІV-18 в кв.94 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, целия
с площ 906 (деветстотин и шест) кв.метра, при граници: север- УПИ ІІІ-17,
изток-улица, юг-УПИ V, запад-УПИ-ІІ, актуван с Акт за частна общинска
собственост №5808/06.08.2009 год., в размер на 112,00 /сто и дванадесет/
лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата на чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизане в сила на оценката Желю Милков Желев
с постоянен адрес кв.Банево, ул.”Христо Ботев” №5, да заплати на Община
Бургас цената на земята, предмет на продажбата.
9. Определя оценката на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-670 в
кв.46 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, целия с площ 486 (четиристотин
осемдесет и шест) кв.метра, при граници: север- улица, изток-УПИ V-671,
юг-УПИ ХV-681, запад-УПИ-ІІІ-669, актуван с Акт за частна общинска
собственост №2415/27.03.2000 год., в размер на 68,04 /шестдесет и осем
цяло и нула четири/ лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата на
чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизане в сила на оценката Димитър Тенев
Димитров с постоянен адрес гр.Бургас, ул.»Христов Ботев» бл.61, вх.Б,
ет.7, да заплати на Община Бургас, цената на земята предмет на
продажбата.
10. Определя оценката на урегулиран поземлен имот (УПИ) V-716 в
кв.48 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, целия с площ 463 (четиристотин
шестдесет и три) кв.метра, при граници: север- улица, изток-УПИ VІ-719,
юг-УПИ ХІІ-717, запад-УПИ-ІV-715, актуван с Акт за частна общинска
собственост №2448/31.03.2000 год., в размер на 64,82 /шестдесет и четири
цяло и осемдесет и два/ лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата на
чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.

В тримесечен срок от влизане в сила на оценката Стоя Стойкова
Цветкова, Георги Николов Цветков и двамата с постоянен адрес гр.Бургас,
к/с»Изгрев» бл.56, вх.1, ет.7, ап.13 и Калинка Николова Димитрова с
постоянен адрес гр.Бургас, к/с»Меден Рудник» бл.427А, ет.12, да заплатят
цената на земята предмет на продажбата.
11. Определя цената на 500/850 кв.м ид.части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) VІІІ-725 в кв.49 по плана на кв.Банево, гр.Бургас,
целия с площ 850 (осемстотин и петдесет) кв.метра, при граници: северулица, изток-УПИ ІХ-724, юг-УПИ ХІ-726, запад-УПИ-VІІ-728, актуван с
Акт за частна общинска собственост №2429/27.03.2000 год., в размер на
70,00 /седемдесет/ лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата на чл.36,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизане в сила на оценката Софка Спиридонова
Чолакова с постоянен адрес кв.Ветрен, ул.”Българка” №23, да заплати
цената на земята предмет на продажбата.
12. Определя цената на урегулиран поземлен имот (УПИ) Х в кв.49 по
плана на кв.Банево, гр.Бургас, целия с площ 314 (триста и четиринадесет)
кв.метра, при граници: север- УПИ ІХ-724, изток-улица, юг-улица, западУПИ ХІ-726, актуван с Акт за частна общинска собственост
№2431/27.03.2000 год., в размер на 43,96 / четиридесет и три цяло и
деветдесет и шест/ лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата на
чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизане в сила на оценката Милка Калчева
Колева с постоянен адрес гр.Бургас, к/с ”Бр.Миладинови” бл.117, вх.11,
ет.2, да заплати цената на земята предмет на продажбата.
13. Определя цената на 600/690 кв. метра ид. части от урегулиран
поземлен имот (УПИ) VІІІ-37 в кв.1 по плана на в.з.»До стопанския двор»,
землище кв.Банево, гр.Бургас, целия с площ 690 кв.метра (шестстотин и
деветдесет), при граници: север-улица, изток-УПИ ІХ-36, юг-край
регулация, запад-УПИ VІІ-38, актуван с Акт за частна общинска
собственост №1397/09.11.1999 год., в размер на 84,00 /осемдесет и четири/
лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата на чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизане в сила на оценката Иван Николов
Вълчев с постоянен адрес гр.Бургас, ул.”Фердинандова” №78, вх.2, да
заплати цената на земята предмет на продажбата.
14. Определя цената на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-282 в
кв.8 по плана на в.з.»До стопанския двор», землище кв.Банево, гр.Бургас,
целия с площ 410 (четиристотин и десет) кв.метра, при граници: северулица, изток-улица, юг-УПИ V-283, запад-УПИ ІІІ-281, актуван с Акт за
частна общинска собственост №1454/09.11.1999 год, в размер на 57,40
/петдесет и седем цяло и четиридесет / лева, без ДДС, изчислена по реда на
Наредбата на чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизане в сила на оценката Георги Станков
Георгиев с постоянен адрес гр.Бургас, к/с”Зорница” бл.37, вх.4, ет.2, да
заплати цената на земята предмет на продажбата.
15. Определя цената на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-236 в
кв.4 по плана на в.з.»До стопанския двор», землище кв.Банево, гр.Бургас,

целия с площ 665 (шестстотин шестдесет и пет) кв.метра, при граници:
север-УПИ І-237, изток-УПИ ІІ-238, юг-УПИ ІV-235, запад-улица, актуван
с Акт за частна общинска собственост №1420/09.11.1999 год. в размер на
93,10 /деветдесет и три цяло и десет/ лева без ДДС, изчислена по реда на
Наредбата на чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизане в сила на оценката Златка Пеева
Димитрова, Стефан Иванов Мирчев и двамата с постоянен адрес гр.Бургас,
ул.»Оборище» №95, вх.В, ет.8 и Мирчо Иванов Димитров с постоянен
адрес гр.Бургас, к/с »Изгрев» бл.53, вх.6, ет.8, да заплатят цената на земята
предмет на продажбата.
16. Определя цената на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-281 в
кв.8 по плана на в.з.»До стопанския двор», землище кв.Банево, гр.Бургас,
целия с площ 441 (четиристотин четиридесет и един) кв.метра, при
граници: север-улица, изток-УПИ ІV-282, юг-УПИ VІ-284, запад-УПИ ІІ280, актуван с Акт за частна общинска собственост №1453/09.11.1999 год.,
в размер на 61,74 /шестедесет и едно цяло и седемдесет и четири/ лева ,без
ДДС, изчислена по реда на Наредбата на чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
В тримесечен срок от влизане в сила на оценката Ангела Панайотова
Петкова, Соня Димитрова Панайотова и двете с постоянен адрес гр.Бургас,
ул.»Шейново» №73 и Христо Димитров Петков с постоянен адрес
гр.Бургас, к/с »Славейков» бл.32, вх.3, ет.2, да заплатят цената на земята
предмет на продажбата.
17. Определя цената на 600/861 кв.м ид.части от урегулиран поземлен
имот (УПИ) ХІ-615, кв.42 в кв.8 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, целия с
площ 861 (осемстотин шестдесет и един) кв.метра, при граници: северУПИ ХІІ-614, изток-УПИ Х-614, юг-улица, запад-улица, актуван с акт
№2322/13.03.2000 год. за частна общинска собственост, в размер на 84,00
/осемдесет и четири/ лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата на
чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.
Определя оценката на обезщетението за надвишена с 108,26
кв.метра разгъната застроена площ на сградата над норматива от 35
кв.метра, в размер на 5 300 (пет хиляди и триста) лева.
В тримесечен срок от влизане в сила на оценката Недялка Георгиева
Костадинова, Таня Костадинова Костадинова и двете с постоянен адрес
гр.Бургас, к/с”Славейков” бл.39, вх.2, ет.8, ап.15 и Веселина Костадинова
Георгиева с постоянен адрес гр.Бургас, к/с”Лазур” бл.48, вх.В, ет.4, ап.9, да
заплатят цената на земята предмет на продажбата.
………………………………………………………………………………………………

41. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно:Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване
дела на Община Бургас в недвижим имот-частна общинска собственост,
намиращ се във в.з. "До стопанския двор", землище кв. Банево, гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Ангел Димитров Ангелов с постоянен адрес гр.Бургас,
ул. „Юри Венелин” №18, вх.Г: недвижим имот, представляващ 22
/двадесет и две/ кв.м. идеални части от УПИ XI-33 /единадесет римско за
имот планоснимачен номер тридесет и три/ в кв.2 /две/ по плана на в.з. „До
стопанския двор”, землище кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ 622
/шестстотин двадесет и два/ кв.м., при граници: север-УПИ V-28, VI-29,
изток-УПИ VIII-31, юг-улица, запад-УПИ XII-34, за сумата 800
/осемстотин/ лева, без ДДС.
………………………………………………………………………………..
42. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на наемен договор за офис №1, ж.к.
„Лазур” бл.143, ет.1 и отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, за дейността на „Черноморска правна общност”, в сградата на
ул. „Сан Стефано” 86 – мансарден етаж.
РЕШЕНИЕ:
1.Да се прекрати договора за наем между Община Бургас и СНЦ
„Черноморска правна общност” гр.Бургас от 09.04.2009 г. за офис №1 в
бл.143, ж.к. „Лазур”, гр.Бургас, състоящ се от стая, тоалетна и склад с
полезна площ от 24,39 кв.м.
2.Да се отдаде под наем, за срок от 5 /пет/ години, на Сдружение с
нестопанска цел „Черноморска правна общност-Бургас”, сдружение с
нестопанска цел, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел по ф.д. №3869/1998 г. по описа на БОС представлявано от Мила
Георгиева Георгиева – Гроздева – съпредседател на Управителния съвет,
със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. „Левски” №7, имот,
представляващ ателие № „МВ” състоящо се от ателие, баня – WC и балкон
с полезна площ 53,13 кв.м., при граници: север – стълбищна клетка, изток
– външен зид, юг – външен зид, запад – външен зид, отгоре – покрив,
отдолу – апартамент № 4В, за което е съставен акт за частна общинска
собственост №4926/21.02.2008 г., срещу заплащане на месечен наем в
размер на 165,00 /сто шестдесет и пет/ лева, без ДДС.
………………………………………………………………………………………………

43. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт" относно: Определяне на наемна цена по договор за наем между
"Диагностично-консултативен център - II - Бургас" ЕООД - гр.Бургас и

"Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар Бургас" ЕООД гр.Бургас
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие да се сключи нов договор за наем между
"Диагностично-консултативен център - II - Бургас" ЕООД - гр.Бургас и
"Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар Бургас" ЕООД гр.Бургас за срок от 3 години, считано от 01.03.2010 г., при
наемна цена – 2 лв. /два лева/ на кв.м. с ДДС.
…………………………………………………………………………………..
44. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт" относно: Определяне на наемна цена по договор за наем между
"Диагностично-консултативен център - II - Бургас" ЕООД - гр.Бургас и
"Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар Бургас" ЕООД гр.Бургас
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие да се сключи нов договор за наем между"Диагностичноконсултативен център - II - Бургас" ЕООД - гр.Бургас и "Областен
диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар - Бургас"
ЕООД гр.Бургас, за срок от 3 години, считано от 01.03.2010 г., при наемна
цена – 2 лв. /два лева/ на кв.м. с ДДС.
………………………………………………………………………………….
45. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище на наемател,
настанен в него по административен ред (Стела Иванова Стоянова )
РЕШЕНИЕ:
Да се извърши продажба на общинско жилище, както следва:
На Стела Иванова Стоянова, наемател на общинско жилище, находящо
се в гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл.117, вх.11, ет.9, ап.33, със
застроена площ 45.04 кв.м. и припадащи се 3.26 кв.м. идеални части от
общите части на сградата, изба №11 с площ 1.92 кв.м., ведно с 0.804 %
ид.части от правото на строеж, при граници на апартамента: на същия етаж
– 07079.619.47.1.262, 07079.619.47.1.264, отдолу – 07079.619.47.1.260,
отгоре – няма, за сумата 51 319 лева.

………………………………………………………………………………….
46. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище на наемател,
настанен в него по административен ред (Иринка Георгиева Градева)
РЕШЕНИЕ:
Да се извърши продажба на общинско жилище, както следва:
На Иринка Георгиева Градева, наемател на общинско жилище, находящ
се в гр.Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.73, вх.2, ет.3 ап. Десен, със застроена площ
47.85 кв.м. и припадащи се 9.71 кв.м. идеални части от общите части на
сградата, изба № 23 с площ 3.05 кв.м., ведно с 0.954 % ид. части от правото
на строеж, при граници на апартамента: на същия етаж – 07079.501.73.1.22,
07079.501.73.1.40, отдолу – 07079.501.73.1.20, отгоре – 07079.501.73.1.226,
за сумата от 40 687 лева.
…………………………………………………………………………………..
47. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище на наемател,
настанен в него по административен ред (Георги Василев Бояджиев )
РЕШЕНИЕ:
Да се извърши продажба на общинско жилище, както следва:
На Георги Василев Бояджиев, наемател на общинско жилище,
находящо се в гр.Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.12, вх.2, ет.5, ап. Среден, със
застроена площ 45.29 кв.м. и припадащи се 4.68 кв.м. идеални части от
общите части на сградата, изба №14 с площ 5.85 кв.м., ведно с 0.374 % ид.
части от правото на строеж, при граници на апартамента: на същия етаж –
07079.602.311.1.37, 07079.602.311.1.39, отдолу – 07079.602.311.1.35, отгоре
– 07079.602.311.1.41, за сумата 34 722 лева.
………………………………………………………………………………….
48. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище на наемател,
настанен в него по административен ред ( Георги Пенков Тодоров )
РЕШЕНИЕ:
Да се извърши продажба на общинско жилище, както следва:

На Георги Пенков Тодоров, наемател на общинско жилище, находящо
се в гр.Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.41, вх.1, ет.7, ап.19, със застроена площ
45.35 кв.м. и припадащи се 5.50 кв.м. идеални части от общите части на
сградата, изба с площ 2.49 кв.м., ведно с 0.417 ид. части от правото на
строеж, при граници на апартамента: на същия етаж – 07079.501.41.1.20,
07079.501.41.1.18, отдолу – 07079.501.41.1.16, отгоре – 07079.501.41.1.22,
за сумата 33 100 лева.
………………………………………………………………………………..
49. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище на наемател,
настанен в него по административен ред ( Неждет Ахмед Хасан)
РЕШЕНИЕ:
Да се извърши продажба на общинско жилище, както следва:
На Неждет Ахмед Хасан, наемател на общинско жилище, находящо се
в гр.Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.72, вх.5, ет.1, ап. Ляв, със застроена площ
90.04 кв.м. и припадащи се 10.61 кв.м. идеални части от общите части на
сградата, изба №81 с площ 6.45 кв.м., ведно с 0.902 % ид. части от правото
на строеж, при граници на апартамента: на същия етаж – 07079.501.72.1.82,
отдолу – няма, отгоре – 07079.501.72.1.83, за сумата 73 730 лева.
…………………………………………………………………………………
50. Докладна записка от Димчо Грудев-общински съветник относно:
Изоставените сгради.
РЕШЕНИЕ:
1. Да се направи количествено стойностна сметка и да се предвиди в
бюджета на ОП „Общински имоти”, което може да изпълни поръчката.
2. Ако сградата е частна собственост – собственика е длъжен да се
грижи за сградата.
Стойността за сметката да се събере от собственика.
3. В проекта за обезопасяване да се включи и съседната сграда – на
ъгъла на улиците „Гео Милев” и „Иларион Макариополски”.
…………………………………………………………………………………….
51. Докладна записка от Валентин Кирилов Касабов – общински
съветник относно: Осигуряване на публичност и прозрачност на
изпълнението на обществените поръчки с възложител Община Бургас.

РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на общинска администрация да обявява на интернет
страницата на Общината всички изпълнители и подизпълнители на
обществени поръчки с възложител Община Бургас.
2. Да се изготви регистър на обществените поръчки, който да бъде
качен на сайта на Общинския съвет.
3. В 7 дневен срок от приемане на решенията, същите да се публикуват
на интернет страницата на Община Бургас.
………………………………………………………………………………….
52. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт" относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице-Мая Иванова Стоянова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Мая Иванова Стоянова, живуща в гр.Бургас, к-с
„Зорница” бл.18, ет.16, ап.1, еднократна сума от 1500 лв. /хиляда и
петстотин лв./ за подпомагане лечението на дъщеря й Румяна Руменова
Стоянова.
………………………………………………………………………………….
53. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт" относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице-Георги Иванов Русков.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Георги Иванов Русков, живущ в гр.Бургас, к/с
„Меден рудник”, бл. 122, вх. 5, ет. 1, еднократно сума от 1000 лв. /хиляда
лв./ за подпомагане на лечението му.
…………………………………………………………………………………..

54. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт" относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице-Стоян Желев Стоянов
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Стоян Желев Стоянов, живущ в гр.Бургас, ул.
„Балкан” №58, еднократно сума от 1500 лв. /хиляда и петстотин лв./ за
подпомагане лечението на синът му Данаил Стоянов Стоянов.
…………………………………………………………………………………..
55. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт" относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице - Милена Кръстева Кацарова
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Милена Кръстева Кацарова, живуща в гр.Бургас,
к-с „Славейков” бл.63, вх.4, ет.7, ап.19, еднократно сума от 1500 лв.
/хиляда и петстотин лв./ за подпомагане лечението на синът й Тодор
Николаев Кацаров”.
……………………………………………………………………………………
56. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.кмет
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт" относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Димитър Томов Киров
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Димитър Томов Киров, с адрес по лична карта
гр.Бургас, к-с „Зорница” бл.30, вх.3, ет.2, ап.6, еднократно сума от 1000 лв.
/хиляда лв./ за подпомагане.
…………………………………………………………………………………..
57. Общински съветници при Общински съвет – Бургас по приложен
списък относно: Изменение на чл.78, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската
администрация на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:
1. Чл.78, ал.1 от ПОДОСВОА се изменя и става: „За подготовка и
участие в работата на комисиите и заседанията на Общинския съвет,
общинските съветници получават месечно възнаграждение в размер на 350
лв.
2. При отсъствие от заседание на постоянна, временна или смесена
комисия, санкцията е в размер на 50 лв.
3. При отсъствие от заседание на Общинския съвет, без да се
представят уважителни причини пред Председателя на Общинския съвет,
общинският съветник не получава месечно възнаграждение. Санкциите не
могат да надвишават размера на определеното месечното възнаграждение.
……………………………………………………………………………………
58. Искане от Валери Симеонов Симеонов –общински съветник
относно: Поправки в протокола от 27-то заседание, проведено на 19.20 и
24.11.2009 год.
РЕШЕНИЕ:
Не приема искането от Валери Симеонов Симеонов –общински
съветник относно: Поправки в протокола от 27-то заседание, проведено на
19.20 и 24.11.2009 год.
………………………………………………………………………………….
59. Докладна записка от Валери Симеонов Симеонов –общински
съветник относно: Демонтиране на съществуващия и изграждане на нов
Войнишки паметник в град Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Не приема докладната записка и предложения проект за решение.
…………………………………………………………………………………..
60. Декларация от група общински съветници от БСДП в подкрепа на
собствениците на вилни постройки в рибарско селище в местността
„Ченгене скеле”, парк „Росенец” – град Бургас.

РЕШЕНИЕ:
Декларацията се приема.
/Текстът на Декларацията е неделима част от този Протокол./

……………………………………………………………………………….
61. Декларация от общинския съветник Ваклин Стойновски в
подкрепа за провеждане на референдум по въпроса с излъчването на
новини на турски език по БНТ
РЕШЕНИЕ:
Декларацията е приета.
ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние, общинските съветници от Общински съвет към Община
Бургас, изразяваме подкрепа за провеждане на референдум по въпроса
с излъчването на новини на турски език по БНТ.
Бургас е първият град в Бургас, който използва тази висша
форма на демократично решение на важен за обществото въпрос.
Решение, взето чрез референдум, би свалило възможността за
ескалиране на политизирането на обществото по този въпрос и
използването му от недобросъвестни политици за собствен PR.
Призоваваме Народното събрание и Президента на Република
България да вземат положително становище по провеждане на
референдум по въпроса за излъчване на новини на турски език по
Българската национална телевизия с държавни средства.
Общински съвет – Бургас
………………………………………………………………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) К. ЛУКОВ

