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

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

от Протокол № 31 
 

от заседанието на 11.02.2010 година 
 

 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Годишен отчет за изпълнение на втората година от 
Програмата за управление за срок на мандата 2007-2011 г. 
 
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета на приходите и 
разходите на Община Бургас към 31.12.2009. 
 
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Утвърждаване числеността на персонала, годишния 
размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци 
за 2010 г. 
 
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Програма за управлението и разпореждането с 
общинската собственост за 2010 година. 
 
5. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет „Бюджет, 
финанси и ИСД” относно: Определяне размера на дивидента за 2009 г. на 
търговските дружества със 100% участие на Община Бургас в капитала. 
 
6. Докладна записка от д-р Деян Стойков Стойков общински 
съветник от ПП „Атака” относно: Поставяне на предпазни мантинели 
ограждащи пътя от осветителните стълбове на околовръстно шосе в посока 
Созопол от кръстовището зад стадион  „Черноморец” до кръстовището на 
комплекс „Меден Рудник”. 
 
7. Докладна записка от Валери Симеонов Симеонов – общински 
съветник относно: Възлагане на ново проектиране на Т-образно 
кръстовище на бул. „Захари Стоянов” и зона „А” на ж.р. „Меден Рудник”. 
 



8. Докладна записка от Валентин Кирилов Касабов – общински 
съветник относно: Удължаване на работното време на детските заведения 
на територията на Община Бургас. 
 
9. Докладна записка от Георги Киров Георгиев, зам.-председател на 
Общински съвет и председател на ПК по транспорт и съобщения 
относно: Участие на Община Бургас в изграждане на паметник на Екзарх 
Антим I в гр. Одрин. 
 
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Проект за бюджет за 2010 г. 
 
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Преобразуване на Целодневна детска градина №27 
„Брезичка” – Бургас в Обединено детско заведение №8 „Брезичка” – 
гр.Бургас. 
 
12. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Удостояване на актьора Славейко Василев Василев със 
званието „Почетен гражданин на Бургас”. 
 
13. Докладна записка от Руслан Карагьозов общински съветник от ПП 
ГЕРБ относно: Статут на ансамбъл за народни песни и танци-„Странджа”. 
 
14. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Избор на членове на Комисия за провеждане на 
процедури за предоставяне на концесии за управление и поддържане на 
части от имоти – публична общинска собственост на Община Бургас, като 
обекти от обществен интерес, с предоставяне на право на експлоатация за 
извършване на рекламна дейност, разположени в Зона 1 и Зона 2. 
 
15. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател 
на Общински съвет Бургас  относно: Избор на членове на комисии. 
 
16. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, с идентификатор 07079.621.234 по КК, идентичен с УПИ I 
кв.1А по плана на ПЗ „Север”, гр.Бургас. 
 
17. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физически лица, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската 
собственост в УПИ XIV-1126, 1129 в квартал 122 по плана на ЦГЧ, 
гр.Бургас. 
 



18. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Учредяване право на строеж за имот, получил траен 
градоустройствен статут в УПИ III, кв.24-а по плана на к/с „Изгрев”, 
гр.Бургас, с идентификатор 07079.611.9 по одобрена КК на гр.Бургас. 
 
19. Докладна записка от Соня Артинян – и.д.управител на „Бургаски 
пазари” ЕООД относно: Отдаване под наем за срок от 10 години на ДМА, 
включен в капитала на „Бургаски пазари” ЕООД. 
 
20. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на Апостол 
Илиев Стоянов. 
 
21. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Вземане на решение за участие на Община Бургас в 
учредяването на Асоциация по В и К, определяне на представител на 
Община Бургас в Асоциацията по В и К. 
 
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община 
Бургас относно: Продажба на недвижим имот, представляващ сграда – 
трафопост частна общинска собственост. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 

Община Бургас относно: Годишен отчет за изпълнение на първата година 
от Програмата за управление за срок на мандата 2007-2011 г. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Приема Годишният отчет за изпълнение на втората година от 

Програмата за управление за срок на мандата 2007-2011 г. 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 
Община Бургас относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета на 
приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2009. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
1. Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община 

Бургас към 31.12.2009 г. в т.ч. по : 
1.1. Приходите и разходите по бюджетни сметки, функции, дейности 

и параграфи на Община Бургас към 31.12.2009 г. за 137 369 174 лв. с 
преходен остатък от 8 331 559 лв. 



1.2. Приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на 
Община Бургас по функции, дейности и параграфи към 31.12.2009 г. от 
6 930 587 лв. с преходен остатък 702 576 лв. 

2. Приема годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 
31.12.2009 г. съгласно чл.9 от ЗОС. 

3. Приема извършените разходи по размера на фактическите 
съгласно чл.8, ал. ал.3 и 4 от ЗМДТ, в т.ч. ЦДГ, Детски ясли, Детска 
млечна кухня, ДСП, културни институти и други за сметка на останалите 
приходоизточници. 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 

Община Бургас относно: Утвърждаване числеността на персонала, 
годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му 
по месеци за 2010 г. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
        1. Утвърждава следните показатели за численост на персонала и средства за 
работни заплати за 2010 година, разпределени по дейности, както следва:  
 

 
№ 

 
ДЕЙНОСТИ 

ЧИСЛЕ- 
НОСТ 
/бр./ 

ФОНД 
„РАБ. ЗАПЛАТА”

/ лв / 
    

 ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ   
    

1 Общинска администрация 326 3 450 000
2 Отбрана и сигурност 9 47 100
3 Здравеопазване 273 1 867 872
4 Социални дейности 74 450 000
5 Култура,почивно дело и религ. дейности 62 381 000
  
 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
  

1 Общинска администрация 138 1 128 000
2 Образование 12 80 000
3 Социални дейности 77 476 000
4 Култура,почивно дело и религ. дейности 131 850 000
5 Икономически дейности и услуги 305 1 675 000

 
 
 

           2. Утвърждава  разпределението на средствата за работни заплати  по месеци за 
2010 година, както следва: 
 
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ          
                             



 
МЕСЕЦИ 

Общинска 
администра-

ция 

Отбрана и 
сигурност 

Здраве- 
опазване 

Социални 
дейности 

Култура, 
почивно дело 
и религ. д-сти 

Януари 287 500 3 925 155 500 34 400 30 800
Февруари 287 500 3 925 155 500 34 400 30 800
Март 287 500 3 925 155 500 34 400 30 800
Април 287 500 3 925 155 500 34 400 30 800
Май 287 500 3 925 155 500 34 400 30 800
Юни 287 500 3 925 155 500 34 400 30 800
Юли 287 500 3 925 155 500 40 600 32 500
Август 287 500 3 925 155 500 40 600 32 500
Септември 287 500 3 925 155 500 40 600 32 500
Октомври 287 500 3 925 155 500 40 600 32 500
Ноември 287 500 3 925 155 500 40 600 32 500
Декември 287 500 3 925 157 372 40 600 33 700
Годишен фонд 
„Работна заплата” 

3 450 000 47 100 1 867 872 450 000 381 000
 
 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ      
                                 

 
МЕСЕЦИ 

Общинска 
администра-

ция 

Образова- 
ние 

Иконом. 
дейности и 
услуги 

Социални 
дейности 

Култура, 
почивно дело 
и религ. д-сти 

Януари 94 000 6 300 139 000 36 200 62 700
Февруари 94 000 6 300 139 000 36 200 62 700
Март 94 000 6 300 139 000 36 200 62 700
Април 94 000 6 300 139 000 36 200 62 700
Май 94 000 6 300 139 000 36 200 91 200
Юни 94 000 6 300 139 000 46 200 62 700
Юли 94 000 7 000 140 000 39 800 69 200
Август 94 000 7 000 140 000 39 800 69 200
Септември 94 000 7 000 140 000 39 800 69 200
Октомври 94 000 7 000 140 000 39 800 69 200
Ноември 94 000 7 000 140 000 39 800 99 300
Декември 94 000 7 200 141 000 49 800 69 200
Годишен фонд 
„Работна заплата” 

1 128 000 80 000 1 675 000 476 000 850 000
 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 

Община Бургас относно: Програма за управлението и разпореждането с 
общинската собственост за 2010 година. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Приема програма за управлението и разпореждането с 

общинската собственост за 2010 година, със следното допълнение : 
В Раздел III „Отстъпване право на строеж срещу обезщетение с 

реални обекти” се включва обект № 7 ,  местоположение ж.к. „Лазур”, 
кв.40, УПИ IV, с площ 2374 кв.м., предназначен за КОО и подземен 
паркинг. 



2. Програмата за разпореждане с общинска собственост да се 
публикува на Интернет сайта на Община Бургас.  
 
 

П Р О Г Р А М А 
 
 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  НА 

ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2010 Г. 
 

________________________________________________________________________ 
 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2010 год. на община Бургас год. е приета от Общински съвет 
- Бургас по предложение на кмета на Общината с Решение на ОбС т.... от 
Протокол №... от заседанието проведено на ........2010 г., на основание чл.8, 
ал. 9 от ЗОС. 
 

 
 
Годишната програма на Община Бургас за управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2010 г. се приема на основание 
чл. 8, ал. 9 от ЗОС от Общински съвет-Бургас в изпълнение на основните 
цели, принципи и приоритети, посочени в стратегията по ал. 8 на закона. 
Програмата съдържа: 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, 
свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – 
общинска собственост; 

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи 
за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени 
вещни права или за предоставяне на концесия; 

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие 
в собственост, и способите за тяхното придобиване; 

5. други данни, определени от общинския съвет. 
Предмет на настоящата програма не са съсобствените имоти на 

Община Бургас и физически и юридически лица.  
Годишната програма на Община Бургас за управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2010 г. е отворена и може да бъде 
актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и 
актуализация на годишния бюджет. 

 
 
 
 

 
 

 



С  П  Р  А  В  К  А 
за очакваните разходи в Дирекция "Управление  

на общинската собственост" през  2010 

№ Вид разходи 
Разход в лв. - 

2010 

1 
Разход за възлагане на оценки по чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, 
ал.3 от ЗОС 

50 000 

2 
Разходи за издаване на скици, справки за имоти, делби, 
трасирания и други, свързани с общински земеделски земи в ОС 
"Земеделие" - Бургас 

50 000 

3 
Разходи за издаване на скици от Агенцията по картография и 
кадастър 

50 000 

4 
Разходи за такси за вписвания на актове за частна общинска 
собственост 

100 000 

5 
Разходи за отчуждаване за изграждане на пътен възел "Надлез 
над товарна гара" 

800 000 

6 
Разходи за други отчуждителни производства в.т.ч. Право на 
преминаване през чужди имоти 

200 000 

7 

Разходи за промяна предназначението на земи, общинска 
собственост по реда на ЗОЗЗ /за разширение на гробищни 
паркове, нововключени в регулация общински зем. Земи, 
инвестиционни проекти/ 

350 000 

8 Разходи за придобиване на имоти за нуждите на Община Бургас 150 000 

9 
Разходи за иницииране и възлагане на анализи за Публично-
частни партньорства 

150 000 

  Всичко: 1 900 000 

 
 
 
 

С  П  Р  А  В  К  А 
   

за очакваните постъпления от разпореждане с недвижими имоти, 
общинска собственост през 2010 

   
   
   

№ Вид разпореждане Приход в лв.  

1 
Продажба на общински жилища на наематели, настанени по 
административен ред 

500 000 

2 Продажба на трафопостове по реда на §4 от ПЗР на ЗЕ 1 000 000 



3 

Продажба на УПИ - общинска собственост на собствениците на 
законно построени сгради /чл.35, ал.2 от ЗОС/ и собственици на 
сгради с право на строеж по реда на §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 
без търг  

600 000 

4 
Продажба на общински идеални части от съсобствени имоти 
/чл.36 от ЗОС/ 

600 000 

5 
Продажба на недвижими имоти, общинска собственост чрез 
провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс 
по реда на НРПУРОИВ 

4 100 000 

6 
Учредяване на вещни права - право на строеж /по ЗОС/ и право 
на преминаване /по ЗУТ/ 

1 000 000 

7 Приходи от концесионни възнаграждения 400 000 

  Всичко: 8 200 000 

 
 
 
 
I. Продажба чрез публичен търг   
     

№  Местоположение квартал, УПИ кв.м 
отреждане 
по ЗРП 

1 Минерални бани 18/ІІ 673 жил. стр. 
2 Минерални бани 18/ІІІ 623 жил. стр. 
3 Минерални бани 27/ХХVІ-723 910 жил. стр. 
4 Драганово 3/VІІ 573 жил. стр. 
5 Драганово  5/ХІ 570 жил. стр. 
6 Драганово 5/ХІІ 610 жил. стр. 
7 Драганово 5/Х 810 жил. стр. 
8 Драганово  5/ІХ 680 жил. стр. 
9 Драганово 5/VІІІ 760 жил. стр. 

10 Драганово 11/Х 700 жил. стр. 
11 Драганово 4/I 604 жил. стр. 
12 Рудник 30/XXI-390 1188 жил. стр. 
13 Рудник 54/I 734 жил. стр. 
14 Рудник 54/II 704 жил. стр. 
15 Рудник 54/III 709 жил. стр. 
16 Рудник 54/IV 697 жил. стр. 
17 Рудник 54/V 742 жил. стр. 
18 Рудник 54/VI 766 жил. стр. 
19 Рудник 54/VII 772 жил. стр. 



20 Рудник 84/VIII-1195 568 жил. стр. 
21 Рудник 84/IX/-1196 688 жил. стр. 
22 Черно море 109/I 544 жил. стр. 
23 Черно море 110/ХІІ-1538 504 жил. стр. 
24 Черно море 110/ХІІІ-1538 495 жил. стр. 
25 Черно море 110/ХІV-1538 478 жил. стр. 
26 Черно море 109/II 621 жил. стр. 
27 Брястовец 22/ХІ 655 жил. стр. 
28 Брястовец 22/Х 635 жил. стр. 
29 Брястовец 22/ІХ 935 жил. стр. 
30 Брястовец 22/VІІ 780 жил. стр. 
31 Брястовец 22/VІІІ 725 жил. стр. 
32 Брястовец 22/VІ 755 жил. стр. 
32 Брястовец  4/І 604 жил. стр. 
33 Изворище 21/V 688 жил. стр. 

     

№  Местоположение квартал, УПИ кв.м 
отреждане 
по ЗРП 

34 Изворище 21/IV 630 жил. стр. 
35 Изворище 21/III 605 жил. стр. 
36 Изворище 21/III 660 жил. стр. 
37 Миролюбово 16/I 542 жил. стр. 
38 Миролюбово 16/IX 542 жил. стр. 
39 Сарафово 5/V 665 жил. стр. 
40 Сарафово 5/VІІІ 505 жил. стр. 
41 Сарафово 24/ІІ-839 631 жил. стр. 
42 Сарафово 24/ІІІ-839 592 жил. стр. 
43 Сарафово 13/VІІІ 850 жил. стр. 
44 Сарафово 9/ІІІ-116 623 жил. стр. 
45 Сарафово 9/ІІ-116 682 жил. стр. 
46 Сарафово 42/ІІІ 665 жил. стр. 
47 Сарафово 42/ІV 732 жил. стр. 
48 Сарафово 42/V 575 жил. стр. 
49 Сарафово 42/І 392 жил. стр. 
50 Сарафово 42/ХV-878 358 жил. стр. 
51 Сарафово 42/ХVІ 425 жил. стр. 
52 Сарафово 42/ІІ 640 жил. стр. 
53 Сарафово 42/VІ 610 жил. стр. 



54 Сарафово 42/VІІІ 500 жил. стр. 
55 Българово 3/Х-93 510 жил. стр. 
56 Ветрен 4/VІІІ-602 1000 жил.стр. 
57 Българово 3/ХVІ-43 534 жил. стр. 
58 Българово 3/ХVІІ-42 505 жил. стр. 
59 Българово 18/І 465 жил. стр. 
60 Българово 18/ІІ 500 жил. стр. 
61 Българово 18/ІІІ 703 жил. стр. 
62 Българово 39/І-940 1050 жил. стр. 
63 Българово 39/ХVІІ-931,940 760 жил. стр. 
64 Българово 42/ІІ-915 1245 жил. стр. 
65 Банево 9/І 1030 жил. стр. 
66 Банево 9/ІІ 970 жил. стр. 
67 Банево 9/ІІІ 770 жил. стр. 
68 Банево 10/І 805 жил. стр. 

     

№  Местоположение квартал, УПИ кв.м 
отреждане 
по ЗРП 

69 Банево 10/VІІІ 1027 жил. стр. 
70 Банево 10/ІХ 1036 жил. стр. 
71 Банево 92/ІІІ 700 жил.стр. 
72 Банево 11/І 572 жил. стр. 
73 Банево 11/ІІ 496 жил. стр. 
74 Банево 11/ІІІ 522 жил. стр. 
75 Банево 12/І 500 жил. стр. 
76 Банево 14/V 681 жил. стр. 
77 Банево 14/VІ 681 жил. стр. 
78 Банево 14/VІІ 854 жил. стр. 
79 Банево 14/VІІІ 854 жил. стр. 
80 Банево 18/ІV-199 1000 жил. стр. 
81 Банево 18/V-199 780 жил. стр. 
82 Банево 21/ХІХ 620 жил. стр. 
83 Ветрен 4/VІІІ-602 1000 жил.стр. 
84 ПЗ "Север" 1а/I 4000 КОО 
85 Славейков 17а/I ПС 309 КОО 
86 Славейков 19a/I 573 жил.стр. 
87 Славейков 49/XV 709 жил.стр. 
88 Твърдица 3/I 1058 жил.стр. 



89 Твърдица 4/VII 865 жил.стр. 
90 Твърдица 5/VII 885 жил.стр. 
91 Твърдица 5/VIII 850 жил.стр. 
92 Твърдица 16/I 827 жил.стр. 
93 Твърдица 16/II 816 жил.стр. 
94 Твърдица 16/III 399 жил.стр. 
95 Твърдица 16/IV 662 жил.стр. 
96 Твърдица 16/V 795 жил.стр. 
97 Твърдица 16/VI 724 жил.стр. 
98 Твърдица 17/II 854 жил.стр. 
99 Твърдица 25/IX 707 жил.стр. 

 
 
 

 
 

 
II СТРОИТЕЛСТВО В СЪСОБСТВЕН ИМОТ   
     

№ Местоположение Кв./УПИ площ забележка 
1 ж.к. Възраждане 31/I-5801,5802 425,25 жил. стр. 
2 ж.к. Възраждане 28/I 426,50 жил. стр. 
3 ж.к. Възраждане 24/XIV 531,18 жил. стр. 
4 ж.к. Възраждане 22/IX-5431,5430 281 жил. стр. 
     
     
III ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ С РЕАЛНИ 
ОБЕКТИ 
     

№ Местоположение Кв./УПИ площ забележка 
1 ж.к. Братя Миладинови 33/I 494 жил. стр. 
2 ж.к. Братя Миладинови 33/V 339 жил. стр. 
3 ж.к. Братя Миладинови 33/VI 473 жил. стр. 
4 ж.к. Братя Миладинови 33/VII 290 жил. стр. 
5 ж.к. Братя Миладинови 33/VIII 291 жил. стр. 
6 ж.к. П. Р. Славейков 7/X 20754 КОО и спорт 

7 Ж.к. Лазур 40/IV 2374 

КОО и 
подземен 
паркинг 

     
IV. КОНЦЕСИИ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ 
ПАРТНЬОРСТВА  



     

1. КОНЦЕСИЯ НА 174 БРОЯ СПИРКИ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ  
   С БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ТЕРИТОРИЯ 
     

2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК В ИМОТИ:  

  000119 С ПЛОЩ 1375 ДКА.   

  000072 С ПЛОЩ 360 ДКА.   

    В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БЪЛГАРОВО   
     
     

3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАВОД ЗА АЛУМИНИЕВИ И ПЛАСТМАСОВИ  
  ПРОФИЛИ В ИМОТИ:    

  000100 С ПЛОЩ 63 ДКА.   

  000136 С ПЛОЩ 32 ДКА.   

  000028 С ПЛОЩ 5 ДКА.   

  В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БЪЛГАРОВО   
     

4. КОНЦЕСИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ НА ПЛОЩ  
ОТ 4452 КВ.М.В ЧАСТ ОТ УПИ I В КВ. 133 В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 
     

5. КОНЦЕСИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ АТРАКЦИОН "ЛУНАПАРК"  
  В ПРИМОРСКИ ПАРК    
     

6. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛУВЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС В УПИ I В КВ. 56 
  ПО ПЛАНА НА Ж.К. "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"   
     
     
     
     
     
     

V. ОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  
  НА ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК В ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
  ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС "А"   
  ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ  
№ Местоположение Имот площ забележка 
1 Българово 000358 1225 ВЕИ 
2 Българово 085039 1990 ВЕИ 
3 Българово 000361 1225 ВЕИ 
4 Българово 000374 1225 ВЕИ 
5 Българово 000623 1225 ВЕИ 
6 Българово 000083 1225 ВЕИ 
7 Българово 000066 1225 ВЕИ 



8 Българово 000062 1225 ВЕИ 
9 Българово 000141 1225 ВЕИ 
10 Брястовец 005014 1225 ВЕИ 
11 Брястовец 006022 1225 ВЕИ 
12 Брястовец 005015 1225 ВЕИ 
13 Брястовец 002017 1225 ВЕИ 
14 Брястовец 013034 1225 ВЕИ 
15 Брястовец 018016 1225 ВЕИ 
16 Брястовец 027010 1225 ВЕИ 
17 Брястовец 031042 1225 ВЕИ 
18 Брястовец 041042 1225 ВЕИ 
19 Брястовец 055010 1504 ВЕИ 
20 Брястовец 055011 1403 ВЕИ 
21 Брястовец 054007 1225 ВЕИ 
22 Брястовец 058025 1225 ВЕИ 
23 Брястовец 060068 1225 ВЕИ 
24 Брястовец 053026 1225 ВЕИ 
25 Брястовец 054005 1225 ВЕИ 
26 Брястовец 068016 1225 ВЕИ 
27 Изворище 000301 1455 ВЕИ 
 
 

 
 

VI. ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ НА ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА  
      ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "НАДЛЕЗ НАД ТОВАРНА ГАРА"  
      
      
      

№ 
Вид 
имот 

№ имот местонахождение 
Обща площ  

/дка./       
Площ за 

отчуждаване /дка./ 

1 ПИ 469 ПЗ" Север" 0,400 0,400 
2 ПИ 470 ПЗ" Север" 1,812 1,812 
3 ПИ 471 ПЗ" Север" 2,717 1,554 
4 ПИ 415 ПЗ" Север" 0,464 0,045 

5 
ПИ 602 ПЗ" Север" 0,360 0,023 

6 
ПИ 472 ПЗ" Север" 0,560 0,560 

7 
ПИ 530 ПЗ" Север" 0,919 0,919 

8 ПИ 473 ПЗ" Север" 0,876 0,876 
9 ПИ 675 ПЗ" Север" 0,530 0,530 

10 ПИ 416 ПЗ" Север" 0,364 0,364 
11 ПИ 426 ПЗ" Север" 0,841 0,841 
12 ПИ 427 ПЗ" Север" 0,835 0,835 



13 ПИ 409 ПЗ" Север" 0,739 0,089 
  ОБЩО: 11,417 8,848 

 
 

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

5. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет „Бюджет, 
финанси и ИСД” относно: Определяне размера на дивидента за 2009 г. на 
търговските дружества със 100% участие на Община Бургас в капитала. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, чийто 

капитал е собственост на Община Бургас, с изключение на лечебните 
заведения за болнична помощ,  отчисляват дивидент за Община. 
Бургас след данъчно облагане на печалбата за финансовата 2009 г - 
50 на сто от печалбата. 

2. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност -
лечебни заведения за извънболнична помощ, отчисляват дивидент в 
размер, определен в т.1, с изключение на случаите, в които 
инвестират отчисления дивидент в медицинска апаратура. Разходите 
за закупуване на медицинска апаратура за сметка на дивидента да се 
утвърждават от Общински съвет Бургас. 

3. Остатъкът от печалбата за 2009 г., след отчисляване на дивидента за 
Община Бургас , да се отнесе в счетоводния баланс на дружествата в 
„Резерви". 

4. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, със 100 
% участие на Община Бургас в капитала,  внасят дивидента до 31 
май 2010 година. 
 

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

6. Докладна записка от д-р Деян Стойков Стойков общински 
съветник от ПП „Атака” относно: Поставяне на предпазни мантинели 
ограждащи пътя от осветителните стълбове на околовръстно шосе в посока 
Созопол от кръстовището зад стадион  „Черноморец” до кръстовището на 
комплекс „Меден Рудник”. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
1. Да се предвиди сумата от 100 хил. лв. в бюджет 2010 за 

изграждане на защитни мантинели от двете страни на околовръстния път 
за Созопол, от кръстовището зад стадион „Черноморец” до кръстовището 
за комплекс „Меден Рудник”, а също така и в разделителната полоса 
между двете платна /там има частично изградено съоръжение/, които да 



предпазват водачите на МПС в случай при загуба на управление да се 
предотврати челен удар със злополучните стълбове – убийци.  

2. Да се изпрати писмо до ресорното министерство с искане в 
двумесечен срок да бъдат поставени посочените в т.1 мантинели за 
обезопасяване на пътя, в противен случай пътят ще бъде затворен .  
 
.......................................................................................................................... 
 

7. Докладна записка от Валери Симеонов Симеонов – общински 
съветник относно: Възлагане на ново проектиране на Т-образно 
кръстовище на бул. „Захари Стоянов” и зона „А” на ж.р. „Меден Рудник”. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Докладната записка е оттеглена от вносителя. 

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

 
8. Докладна записка от Валентин Кирилов Касабов – общински 

съветник относно: Удължаване на работното време на детските заведения 
на територията на Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Във всяко детско заведение да бъде предвидена група с удължено 

работно време до 19:30 часа.  
 

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

9. Докладна записка от Георги Киров Георгиев, зам.-
председател на Общински съвет и председател на ПК по транспорт и 
съобщения относно: Участие на Община Бургас в изграждане на 
паметник на Екзарх Антим I в гр. Одрин. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Да се отпусне сумата от 10 хил. лв. за изграждане на паметник на 

Екзарх Антим I в гр. Одрин , в двора на възстановената българска църква 
„Св.Св. Константин и Елена”, от §45 на Бюджет 2010. 
 
.......................................................................................................................... 

 
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 

Община Бургас относно: Проект за бюджет за 2010 г. 
 



РЕШЕНИЕ: 
 
1.1. Приема бюджета на Община Бургас за 2010г., както следва: 
 
По приходите:                                                                        147 657 046 лв. 
 
В това число: 
     - Обща субсидия за делегирани от държавата дейности  
по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010г.                                               61 179 717 лв. 
     - Преходен остатък по дейности държавна отговорност      5 585 253 лв. 
 
                                                  Всичко държавни приходи:    66 764 970 лв.    
 
 
Общински приходи 
 
В това число: 
     - Данъчни приходи                                                               23 404 675 лв.     
     - Неданъчни приходи                                                           41 182 512 лв. 
 

- Трансфер за компенсиране на приходите от 
отпадналия пътен данък и зимно поддърж. РПМ               1 464 700 лв. 
- Целева субсидия от РБ за КР                                                 562 700 лв. 
- Предоставени трансфери                                                      -390 000 лв.       
- Банков заем                                                                         15 383 183 лв.    
- Погасяване дългосрочен заем                                            -3 462 000 лв.    
- Преходен остатък от общински дейности                          2 746 306 лв.     
 
                               Всичко общински приходи:                80 892 076 лв. 
 

 
По разходите:                                                                           147 657 046 лв. 
 
В това число: 
За дейности държавна отговорност                                         66 201 009 лв. 
Резерв държавни дейности                                                            563 961 лв. 
За общински дейности                                                              79 057 332 лв. 
Резерв общински дейности                                                        1 834 744 лв. 
 
1.2. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2009г. в размер на  
8 331 559 лева ( в т.ч. от ЗТ, ЗООС, Закон за концесиите, дарения и набрани средства 
по Наредба за РИЕ ) съгласно Приложение №3. 

 
1 за държавна отговорност                                                 5 585 253 лв.         
2 за общинска отговорност                                                 2 746 306 лв.          

 
2.1. Утвърждава капиталовата програма, в т.ч. разпределението на средствата от целева 
субсидия, съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010г. за: 
 
Обект №1481 „Реконструкция ул.”Места” – ж.к.”Лазур” – функция VІ „Жилищно 
строителство, БКС и опазване на околната среда”, §5206        423 000лв.           
 
Обект №1128 „Пътно кръстовище към вилна зона „Росенец” Бургас – функция VІІІ 



„Икономически дейности и услуги”, §5206                                139 700лв.           
 
                                                                          Всичко:                 562 700 лв.         
 
2.2. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират чрез §40-00 
„Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” 
 в размер на                                                                                  4 284 524 лв. 
 ( Приложение №8 ) 
 
2.3. Утвърждава поименния списък на капиталовата програма , с допълнително 
направените предложения от обществените обсъждания. (Приможение № 10) 
 
3. Утвърждава приходно-разходните сметки на извънбюджетните сметки и фондове, 
както следва: 
                                                                                                                      
                                                                                                                       ( в лева ) 
                                                                                                  Приходи                       Разходи 
3.1. Фонд Приватизация по ЗПСПК 
чл.10, ал.1 – 100 %                                                              3 900 000 лв.             3 900 000 лв. 
3.2. Фонд за покриване разходите по 
Приватизация по ЗПСПК чл.10, ал.1, т.1 – 9 %                  356 000 лв.                356 000 лв. 
3.3. Специален фонд за инвестиции и ДА 
чл.10, ал.1, т.3 по ЗПСПК – 91 %                                       3 549 000 лв.            3 549 000 лв. 
3.4. Извънбюджетни сметки на бенефициенти 
на Кохезионния и структурни фондове                             3 917 168 лв.          3 917 168 лв. 
 
                                                                                                     Приложение № 4.1. – 4.4. 
 
4. На основание чл.27, ал.1 от Закона за общинските бюджети дава правомощия на 
Кмета при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и 
при спазване на общия размер на бюджета да: 
 
4.1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на 
общите разходи в една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни 
вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности. 
 
4.2. прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от 
една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й 
размер в частта за местните дейности. 
 
5. Утвърждава разходите за представителни цели за 2010 г. в размер на 50 000 лв. 
 
6. Утвърждава съгласно чл.5, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата 
разчетените субсидии на културните институти в размер на 390 000 лв., в т.ч. за  
ДТ „Адриана Будевска” – 165 000 лв., Куклен театър – 45 000 лв. и Оперно-
филхармонично дружество – 180 000 лв. 
 
7. Утвърждава съгласно чл.30, ал.1, т.1 от ПМС №324/30.12.2009г. за изпълнение на 
държавния бюджет за 2010г. списъци съгласно длъжностните им задължения на лицата, 
които имат право на транспортни разходи по вътрешно-градския транспорт  
( Приложение № 6.1. ) 
 
8. Одобрява 90 % от действителните транспортни разходи на длъжностите и лицата за 



дейности местна отговорност, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, 
съгласно чл.30, ал.1, т.2 от ПМС №324/30.12.2009г. ( Приложение № 6.2. ) 
 
9. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата 
дейности в образованието, който има право на 85 % компенсация от абонаментна карта 
по автомобилния транспорт. ( Приложение №6.3. ) 
 
10.1. Одобрява план-сметка на Приюта за бездомни кучета в размер на 127 424 лева.  
( Приложение №7.1. ) 
 
10.2. Одобрява план–сметки по ЗТ, ЗООС ( Приложение № 7.2. и № 7.3. ) 
 
10.3. Одобрява бюджетна сметка на Детска млечна кухня, Регионален бургаски музей 
за 2010г. за реализирани приходи от стопанска дейност ( Приложение № 7.4. и № 7.5. ) 
 
11. Одобрява сумата от 100 000 лв. за финансиране на разходи ( наем, консумативи, 
ремонт ) по нает офис в Къщата на градовете в Брюксел. 
 
12.1. Одобрява субсидии за спортни клубове и организации, съгласно чл.59, ал.2 от 
ЗФВС в размер на 518 000 лв. ( Приложение №5.1. – 5.3. ) 
 
12.2. Одобрява сумата от 21 000 лв. за подпомагане на състезатели за участие в 
световни и европейски първенства, както и на прекратили състезателната си дейност. 
 ( Приложение № 5.5. ) 
 
12.3. Одобрява сумата от 261 000 лв. за финансиране на местни и национални спортни 
мероприятия и прояви. ( Приложение №5.4. ) 
 
13. Одобрява субсидии на нестопански организации в размер на 210 000 лв., съгласно 
Приложение № 2, със следните изменения: В §4309, т.22 става : „За пенсионерски 
организации” -  128 000 лв. , и в §4309, т.23. Сдружение „Съюз на българските моряци 
ветерани”-Бургас , сума-  6500 лв. 
 
14.1. Одобрява сумата от 3 462 000 лв. за обслужване на общинския дълг за 2010 г. 
 
14.2. Дава съгласие за поемане на нов общински дълг в размер на 10 000 000 лв. и 
възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите законови действия. 
 
15. Одобрява сума в размер на 5 275 000 лв. за помощи по решение на Общински съвет, 
в т.ч. 

1 за карти на правоимащи / пенсионери, инвалиди и др. /                       5 215 000 лв. 
2 други помощи по решение на ОС                                                                 60 000 лв. 
 

16.1. Формира целеви резерв съгласно чл.5а, ал.7, т.7.1.2. от НСИООБ в размер на 
1 634 744 лв. за бъдещо усвояване съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ – за проучване, 
проектиране и изграждане на ново депо за битови отпадъци. 
 
16.2. Дава съгласие наличния паричен ресурс, създаден по чл.5а, ал.7, т.7.1.2. от 
НСИООБ да се използва под формата на вътрешен, временен и безлихвен заем за 
покриване на разходи местна отговорност съгласно чл.5а, т.7.3.1 от НСИООБ 
 
17. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете, както следва: 

1 в детски градини със седмични групи                                                               910 лв. 



2 в детски градини с 2,3 и 4 групи                                                                        860 лв. 
3 в детски градини с 5,6 и 7 групи                                                                        840 лв. 
4 в детски градини с над 7 групи                                                                          820 лв. 
5 в детски градини със специални образователни потребности                        910 лв. 
 

18. Дава съгласие за работно облекло на служителите от Общинска администрация по 
трудови правоотношения да се осигурят по 200 лв. на човек в рамките на бюджет 
2010г., а на останалите звена на самостоятелни бюджетни сметки средствата, 
предвидени по бюджетите им за 2010г. 
 
19. Одобрява извършването на разходите до размера на фактическите съгласно чл.8, 
ал.3 и 4 от ЗМДТ, в т.ч. ЦДГ, ПДГ, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, 
списание „Море”, Младежки културен център , за сметка на останалите местни 
приходи. 
 
20. Утвърждава субсидия за второстепенни разпоредители за дейности общинска 
отговорност ( с изключение на заплати и осигуровки ) 90 на сто от одобрените им с 
общинския бюджет за 2010г., като останалите 10 на сто се предоставят четвъртото 
тримесечие в случай, че планът на местните приходи е изпълнен. 
 
21. На основание чл.31, ал.1 от ПМС №324/30.12.2009г. дава съгласие за подпомагане 
разходите за погребения в размер на 45 000 лв. 
 
22. Приема Общинската културна програма в размер на 576 140 лв., със следните 
изменения :  
       -  за 22.04. Световен ден на земята -  2500 лв.  
       -  за Седмица на славянството – 2500 лв. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
Приложение №1.1.       Проект за приходите 
Приложение №1.2.       Проект за разходите „държавна отговорност” 
Приложение №1.3.       Проект за разходите „общинска отговорност” 
Приложение №1.4.       Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2010г. 
Приложение №2           Субсидии на нестопански организации 
Приложение №3          Предложение за разпределение на преходния остатък „държавна 
и общинска отговорност” 
Приложение №4.1. – 4.4.   План-сметки за извънбюджетни фондове и сметки 
Приложение №5.1. – 5.5.  Предложение за субсидии за спортни клубове, спортни 
мероприятия, награди и други  
Приложение №6.1.      Списъци на длъжностни лица, имащи право на пътни разноски за 
вътрешноградски транспорт 
Приложение №6.2.     Списъци на длъжностни лица за компенсиране на междуселищни 
пътни разходи за дейности „общинска отговорност” 
Приложение №6.3.    Списъци на длъжностни лица за компенсиране пътни разноски за 
автомобилния транспорт на педагогическия персонал в образованието 
Приложение №7.1.     План-сметка на Приюта за бездомни кучета за 2010г. 
Приложение №7.2.     План-сметка по ЗТ 
Приложение №7.3.     План-сметка по ЗООС 
Приложение №7.4.     План-сметка на Детска млечна кухня 
Приложение №7.5.     План-сметка на Регионален бургаски музей 
Приложение №8       Поименен списък на обектите, които ще се финансират по §40-00 



„Постъпления от продажба на нефинансови активи” 
Приложение №9         Културна програма на Общината за 2010г.  
Приложение №10 Предложение за промени на поименен списък от обществени 
обсъждания 

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

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 
Община Бургас относно: Преобразуване на Целодневна детска градина 
№27 „Брезичка” – Бургас в Обединено детско заведение №8 „Брезичка” – 
гр.Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1.Преобразува Целодневна детска градина № 27 

«Брезичка»,находяща се в к/с»Славейков» -Бургас, в Обединено детско 
заведение № 8 «Брезичка»,к/с «Славейков »-Бургас,считано от 01.09.2010 
година. 

2.Разкрива в ОДЗ № 8 «Брезичка» 1 яслена група за деца от 10 
месеца до 3 години и 1 седмична група за деца от 3 до 6 години ,считано от 
01.09.2010 година. 

3.Персоналът, обслужващ детското заведение да се увеличи от 
01.09.2010 година, както следва: 
 

ПЕРСОНАЛ до 01.09.2010 г.: СТАВА от 01.09.2010 г.: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ: 12,33 
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ: 9 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ: 14,33 
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ: 14 

 
 

4.3адължава Общинска администрация - «Здравеопазване и социални 
дейности» да направи постъпки пред Министерството на здравеопазването 
за осигуряване на необходимия за функционирането на яслената група щат 
(среден медицински персонал). 

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

 
12. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 

Община Бургас относно: Удостояване на актьора Славейко Василев 
Василев със званието „Почетен гражданин на Бургас”. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” – актьора 

Славейко Василев Василев. 
 



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

13. Докладна записка от Руслан Карагьозов общински съветник от 
ПП ГЕРБ относно: Статут на ансамбъл за народни песни и танци-
„Странджа”. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Докладната записка е оттеглена от вносителя. 
 

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

14. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 
Община Бургас относно: Избор на членове на Комисия за провеждане на 
процедури за предоставяне на концесии за управление и поддържане на 
части от имоти – публична общинска собственост на Община Бургас, като 
обекти от обществен интерес, с предоставяне на право на експлоатация за 
извършване на рекламна дейност, разположени в Зона 1 и Зона 2. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Избира 5 общински съветника, за членове на Комисията за 

провеждане на процедури за предоставяне на концесии за управление и 
поддържане на части от имоти - публична общинска собственост, 
представляващи части от тротоарно пространство и площи в обхвата на 
общинските пътища, върху които съгласно одобрена схема на Община 
Бургас е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, 
по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ - спирки по линиите на масовия градски 
транспорт разположени в Зона 1 и Зона 2, с предоставяне на право на 
експлоатация за извършване на рекламна дейност, както следва: 

1. Снежина  Минчева Маджарова 
2. Георги Киров Георгиев 
3. Димчо Грудев Грудев 
4. Валери Симеонов Симеонов 
5. Вартерес Бохос Чулуян 
 

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

15. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – 
Председател на Общински съвет Бургас  относно: Избор на членове на 
комисии. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

I. Освобождава като член на Постоянната комисия по бюджет и 



финанси и  Постоянната комисия по международно сътрудничество, 
оперативни програми и неправителствени организации общинския 
съветник Александър Бояджийски.  

2. Избира общински съветник Петър Парушев Иванов за член на 
Постоянната комисия по международно сътрудничество, оперативни 
програми и неправителствени организации. 

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

 
16. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, с идентификатор 07079.621.234 по КК, идентичен с УПИ I 
кв.1А по плана на ПЗ „Север”, гр.Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Да се извърши продажба на недвижим имот, частна общинска 

собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда 
на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет - Бургас, както 
следва: 

Поземлен имот с идентификатор 07079.621.234 по одобрената 
кадастрална карта (КК), целият с площ 4000 /четири хиляди/ кв.м, при 
съседи: 07079.621.016, 07079.621.024, 07079.621.021, 07079.621.019, 
07079.621.033, идентичен с урегулиран поземлен имот УПИ I /едно 
римско/, кв.1А /едно-А/, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, целият с площ 
4000 /четири хиляди / кв.м, при граници: изток-ул."Дебелт", запад-
ул."Мусала", север-ул."Пирин", юг-ул."Т. Александров", с начална тръжна 
цена 2 555 740 / два милиона петстотин петдесет и пет хиляди седемстотин 
и четиридесет / лева, без ДДС, актуван с акт № 4089/30.08.2005 год. за 
частна общинска собственост. 

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

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община 
Бургас и физически лица, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинската собственост в УПИ XIV-1126, 1129 в квартал 122 по плана на 
ЦГЧ, гр.Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Дава съгласие за прекратяване  на съсобственост между Община 
Бургас и Живко Гичев Ковачев с ЕГН 6309020442 и постоянен адрес: 
гр.Бургас,  ж.к.   "Лазур",   бл.   50,   вх.4,   ет.7,  Кера  Николова  Раднева  с  
ЕГН 3711190454 и постоянен адрес: гр. Бургас, ул. "Трайко Китанчев" № 



34, Динко Иванов Раднев с ЕГН 7010120644 и постоянен адрес: гр. Бургас, 
ул. "Трайко Китанчев" № 34 и Катя Иванов Петкова с ЕГН 7310090556                   
и постоянен адрес: гр. Бургас, ул. "Трайко Китанчев" № 34, чрез продажба 
на общинската част от недвижим имот, представляващ 34/353 кв.м:. ид. ч. 
от УПИ ХIV-1126, 1129 в квартал 122 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, целият 
с площ от 353 кв. м., при граници: северозапад - УПИ Х-1132 и УПИ XI- 
1131, североизток - УПИ XIII-1128 и УПИ ХV-1127, югоизток - УПИ XVI -
1125, УПИ V-1121 и УПИ VI-1122 и югозапад- улична регулация, 
идентичен с 34/353 кв.м. ид.ч. от проектен поземлен имот с идентификатор 
№07079.611.265 по КК на гр.Бургас, с площ 353 кв.м. при съседи: ПИ 
№07079.611.264, ПИ №07079.611.34, ПИ №07079.611.36, ПИ 
№07079.611.37, ПИ №07079.611.40, ПИ №07079.611.39, ПИ №07079.611.38 
и ПИ №07079.611.266, за сумата 66 200 (шестдесет и шест хиляди и 
двеста) лева, без ДДС, за което да се сключи предварителен договор. 

2. След влизане в сила на изменението на кадастралната карта на 
гр.Бургас, в частта на ПИ с идентификатор 07079.611.265, да се прекрати 
съсобствеността по реда на чл.36 от Закона за собствеността, във връзка с  
чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. 

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

 
18. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 

Община Бургас относно: Учредяване право на строеж за имот, получил 
траен градоустройствен статут в УПИ III, кв.24-а по плана на к/с „Изгрев”, 
гр.Бургас, с идентификатор 07079.611.9 по одобрена КК на гр.Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Не се приема докладната записка и предложения проект за решение. 

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

 
19. Докладна записка от Соня Артинян – и.д.управител на 

„Бургаски пазари” ЕООД относно: Отдаване под наем за срок от 10 
години на ДМА, включен в капитала на „Бургаски пазари” ЕООД. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1.ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН 

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на "Магазин 
за продажба на промишлени стоки на дребно".представляващ втори етаж 
на Търговски комплекс "Краснодар",с административен адрес: гр.Бургас 
кв. 43,УПИ I по плана на к-с "Възраждане",на ул."Калоян",с полезна площ 
от 2106/две хиляди сто и шест/ кв.м.,за извършване на търговска дейност с 
промишлени стоки на дребно, с кадастрален идентификатор № 



07079.614.141.2, при граници на имота:изток-Централен пазар,запад-
ул."Калоян", север-ул."Кл.Охридски",юг-Централен пазар,отдолу-I ет. на 
ТК"Краснодар"-също включен в капитала на „Бургаски пазари" 
ЕООД,отдаден под наем за срок от 10 год. на „Интеркомерс груп плюс 
"ЕООД. 

2.Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 15 
000 /петнадесет хиляди/ лв.,без ДДС.  

З.Определя стъпка за наддаване в размер на 1500/ хиляда и 
петстотин/ лв.без ДДС.  

4.Определя следните изисквания към кандидатите за участие в 
търга: 

Кандидат за участие в търга може да бъде всяко физическо или 
юридическо лице,регистрирано като търговец по българското 
законодателство или по законодателството на държава,член на ЕС,което 
няма парични задължения към българската държава , община Бургас и 
„Бургаски пазари" ЕООД , не е в съдебно производство по несъстоятелност 
и/или/ ликвидация,не е свързано лице по смисъла на ДР от Наредбата с 
друг участник в търга. 

5.Документи,които кандидатите за участие в търга 
задължително представят:  
-заявление за участие,по образец на „Бургаски пазари" ЕООД 
-декларация по образец на „Бургаски пазари" ЕООД за приемане условията 
на търга и всички клаузи на проекта за договор 
-копие на лична карта на представляващите  физически лица  
-удостоверение за актуално правно състояние, издадено през текущата 
календарна година от компетентния съд за непререгистрираните ЮЛ и ЕТ, 
с дата на издаване не по-рано от 30 дни от датата на търга / оригинал/ 
- актуално удостоверение за липса на задължения към НАП оригинал/,в 
същия срок на издаване 
- актуално удостоверение за липса на задължения към община 
Бургас/оригинал/,в същия срок на издаване 
- актуално удостоверение от компетентния съд или от АВ, че не е в 
процедура по несъстоятелност/оригинал/,в същия срок на издаване 
- актуално удостоверение от компетентния съд или от АВ, че не е в 
процедура по ликвидация/оригинал/ в същия срок на издаване 
- копие от документ за внесен депозит,в посочения в решението срок 
- документ за закупени тръжни книжа/оригинал/ 
- пълномощно ,ако заявлението за участие в търга се подава от 
пълномощник. Всички копия на представените документи следва да са 
подписани от представляващия кандидата за участие в търга и заверени с 
„Вярно с оригинала" 

6.Определя петчленна комисия за провеждане на търга : трима 
общински съветници,един представител на община Бургас,един 
представител на „Бургаски пазари" ЕООД,един от които задължително е 
квалифициран юрист, в състав: Роза Арсова Желева, Вълчо Иванов 



Чолаков, Вартерес Бохос Чулуян, Йорданка Илиева-юрисконсулт в 
„Бургаски пазари" ЕООД, представител на Община –Бургас.  

7.Определя депозит за участие в търга в размер на 
45 000/четиридесет и пет хиляди / лв. 
Краен срок за внасяне на депозита-24 часа преди часа,обявен за начало на 
търга по сметка на „Бургаски пазари" ЕООД-IВАN: BG 
75SОМВ91301034193801 ВIС: 80МВВ08Р,Общинска банка Бургас.На 
спечелилия търга участник,депозитът не се възстановява, а след сключване 
на договора от депозита до изчерпването му, се приспадат месечните 
наемни вноски.На останалите участници в търга депозитът се възстановява 
в едноседмичен срок от датата на сключване на договора със спечелилия.  

8.Утвърждава тръжна документация,която съдържа: 
-решението на Общински съвет-Бургас 
-заявление-приложение № 1 
-декларация-приложение № 2 
- проектодоговор-приложение № 3 
-копие на обявата 
9.Място за закупуване на тръжната документация-в касата на 

"Бургаски пазари"ЕООД гр.Бургас,ТК"Краснодар"ет. 1 ,вход към 
Централен пазар, в срок от 25 дни от датата на публикуване на обявата в 
местен и национален всекидневник. 

10.Определя цена на тръжната документация-40/ четиридесет/ 
лв. с ДЦС. 

11.Заявления за участие в търга ще се приемат в срок от 30 дни,от 
датата на публикацията. 

12.Оглед на имота-предмет на търга,за закупилите тръжни 
документи -всеки работен ден ,след публикацията от 10 ч. до 16 ч. 

13.Търгът да се проведе на първия работен ден след изтичане на 
срока за подаване на заявления за участие от 10 ч. в седалището на „ 
Бургаски пазари"ЕООД гр.Бургас ул."Цариградска"№ 57,Централен пазар 
„Краснодар",Административна сграда ет.2! 

14.Решението да се публикува в един местен и един национален 
всекидневник! 

15.Закупилите тръжни документи могат да отправят питания за 
разяснения по тръжната процедура в срока за подаване на заявленията за 
участие на тел.: 894 296. 

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

 
20. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на Апостол 

Илиев Стоянов. 
 
РЕШЕНИЕ: 

 
Не подкрепя искането за опрощаване на дължими държавни 

http://www.burgascouncil.org/admin/uploaded/pisma/Pismo.%20Iskane%20za%20oproshtavane%20na%20dyljimi%20wzemaniq_1.pdf


вземания на Апостол Илиев Стоянов. 
 

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

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 
Община Бургас относно: Вземане на решение за участие на Община 
Бургас в учредяването на Асоциация по В и К, определяне на представител 
на Община Бургас в Асоциацията по В и К. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Потвърждава участието на Община Бургас в Асоциация по В и К. 
2. Определя Костадин Марков – Заместник-кмет „Устройство на 

територията и строителството” за представител на Община Бургас в 
общото събрание на Асоциацията по В и К. 

3. Определя мандата на представителя на Община Бургас в общото 
събрание на Асоциация по В и К да бъде със срок до края на мандата 
на настоящия общински съвет. 

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

 
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, представляващ 
сграда – трафопост частна общинска собственост. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Да се продаде на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРО-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” 
АД, гр. Пловдив със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. 
„Христо Г. Данов” №37, ЕИК по Булстат 115552190, регистрирано по ф.д. 
№2436/2000 год. по описа на Пловдивския окръжен съд, обособен обект – 
трафопост с идентификатор 07079.820.1145.2.2 по одобрена КК на гр. 
Бургас, със застроена площ 49,00 кв.м., ведно с правото на строеж върху 
общинска земя, с граници: на същия етаж – обособен обект № 
07079.820.1145.2.1, отгоре и отдолу – няма, построен в поземлен имот с 
идентификатор 07079.820.1145 по одобрена КК на гр. Бургас, идентичен с 
УПИ II, кв.63 по ПУП на кв. Сарафово, за сумата от 32 638 /тридесет и две 
хиляди шестстотин тридесет и осем/ лева, без ДДС. 

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

 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) СН. МАДЖАРОВА 


