ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 36
от заседанието на 22 и 27.07.2010 година

ДНЕВЕН РЕД :
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Определяне представител на Община Бургас в
предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „ПСФК
Черноморец – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отдаване под наем на нежилищен недвижим имот,
частна общинска собственост, находящ се на ул. „Христо Фотев” /бивша
улица „Факийска”/ №21, гр. Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел
за осъществяване на обществено полезна дейност – Спортен клуб на
глухите „СПОРТ-ТУРИЗЪМ-ЗДРАВЕ”.
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Приемане на решение за отправяне на искане за
предоставяне в собственост от страна на държавата на имот – държавна
собственост находящ се в землището на с. Рудник – Черно море.
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Приемане на решение за отправяне на искане за
предоставяне в управление от страна на държавата на имоти – държавна
собственост намиращи се на територията на в. з. „Минерални бани.
5. Докладна записка от Соня Стоянова Георгиева – председател на
ПК по „Култура, образование, наука, вероизповедания и читалищна
дейност” относно: Заделяне на средства за осигуряване на водно
спасяване и лекари – реаниматори на плаж „Бургас – Централен”, за
периода от 10.08.2010 г. до 10.09.2010 г.
6. Питания.
7. Докладна записка от Атанаска Николова – Зам.-кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Приемане на Програма за
опазване на околната среда на Община Бургас 2010 – 2013 г.

8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Приемане на анализ на ситуацията и оценка на
потребностите от социални услуги в Община Бургас.
9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Преобразуване на ЦДГ №3 „Радост” в ОДЗ №12 „Радост”
с филиал кв. Крайморие.
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Даване на съгласие за промяна на капиталова програма и
бюджет 2010 на Община Бургас, като не се променя одобрената финансова
рамка, във връзка с изпълнението на обекти, финансирани по Оперативни
и други програми.
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Прехвърляне на средства от § 4309 дейности 898 „Други
субсидии и плащания” от субсидиите на Нестопанските организации в §
1098 – Културна програма „Други дейности Култура”, част „Други”.
12. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам.-кмет на Община
Бургас относно: Включване на нов обект в Разчета на капиталови разходи
2010 г. и прехвърляне на средства от бюджетите на детски заведения /по
списък/ в Разчета за капиталови разходи 2010 г. на Община Бургас.
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Разкриване на социална услуга резидентен тип –
защитено жилище и финансирането му като държавно делегирана дейност.
14. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам.-кмет „Култура и
образование” 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, приложение №3 към същата.
15. Искане за провеждане на референдум за отделяне на с. Черни връх
от Община Камено и преминаването му към Община Бургас.
16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за част от територията на имот пл.№40 /проектен
имот пл.№59/ в землището на с. Рудник, за разширение на населеното
място – фаза окончателен проект.
17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за
улична регулация на Промишлена зона „Юг” – гр. Бургас, в участъка от
кръстовището на ул. „Захари Стоянов” до ПИ пл. №99.

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен
план за пътно кръстовище и връзка за вилна зона „Росенец” с път II-99 при
км. 4+433 – дясно, общ. Бургас.
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен
план за трасе на пътна връзка за обслужване на УПИ I-31, масив 121,
местност „Караяна” – землище гр. Българово.
20. Писмо от Павел Маринов – изпълнителен директор на „ЗОД
Бургас” АД относно: Одобряване на проект за ПУП-ИПРЗ на имот 22 209
кв.618 с площ 70 219 кв. м.
21. Заповед на Областен управител за връщане за ново обсъждане ,
приетото на заседание на Общински съвет Бургас и отразено в
Протокол №35/24.06.2010 г., решение по т. 19 от дневния ред.
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Избиране на управител на „Хляб и хлебни изделия”
ЕООД-Бургас.
23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти,
частна общинска собственост, находящи се в Община Бургас.
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти,
частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник и с. Черно море,
Община Бургас.
25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на част от недвижим имот – публична
общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване от Регионална
библиотека „П.К.Яворов” – Бургас.
26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на част от недвижим имот – общинска
собственост, за нуждите на Министерството на физическото възпитание и
спорта.
27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк /бивш
Кърджалийски лагер/.

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Учредяване право на строеж в проектен имот
07079.671.422 за изграждане на обект Базова станция на МВР – „Шилото”.
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Продължаване на договор за ползване на част от
недвижим имот-публична общинска собственост за здравно-социален
център на ромска общност в рамките на Компонент 5 на Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и „Превенция на туберкулозата в
България”.
30. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам.-кмет „Култура и
образование” на Община Бургас относно: Провеждане на конкурс за
отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска
собственост, за организиране на ученическото столово хранене.
31. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и
публично-частно партньорство относно: Допълване на Годишната
План-програма за работата на Надзорния съвет на Агенцията за
приватизация и публично-частно партньорство за 2010 г. и Списъка с
обекти за приватизация съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 3, т. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/.
32. Докладна записка от Константин Косев – управител на
„Благоустройствени строежи” ЕООД относно: Отдаване под наем след
провеждане на публично оповестен конкурс или търг с явно наддаване на
недвижим имот, собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД за
срок от 10 години.
33. Докладна записка от група общински съветници на ПП „ГЕРБ”
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ от 2000 лева на
Хандбален клуб „Фрегата”-Бургас.
34. Докладна записка от общинските съветници на ПП СЕК относно:
Предоставяне на парични средства за подпомагане участието на отбора по
плуване за ветерани – гр. Бургас в държавно лично отборно първенство по
плуване за ветерани в гр. Велинград и предоставяне на плувен комплекс
„Флора” за безвъзмездно ползване от отбора.
35. Докладна записка от групата на общинските съветници от ПП
„ГЕРБ” относно: Подобряване организацията на движението и
предотвратяване на възможни пътно-транспортни произшествия (ПТП) на
територията на кв. Ветрен.
36. Докладна записка от група общински съветници на ПП „ГЕРБ”
относно: Подобряване безопасността на движението на път I-9, в района

на разклонението за сервиз „Ситроен” с оглед предотвратяване на тежки
пътно-транспортни произшествия (ПТП).
37. Докладна записка от Роза Арсова Желева – общ. Съветник от ПП
„ГЕРБ” относно: Възстановяване на парк „Росенец” и връщане на
привлекателността му за гражданите и гостите на Община Бургас.
38. Докладна записка от група общински съветници „Независими”
относно: Предотвратяване на пътно-транспортни произшествия на пътя
Бургас-Созопол.
39. Докладна записка от Вълчо Чолаков-общински съветник от ПП
СДС относно: Наименуване на жилищен комплекс от затворен тип по
смисъла на §1, т.3 от ЗУЕС и наименуване на улица.
40. Докладна записка от Диана Йорданова – Председател на ПК БФ
при Общински съвет-Бургас относно: Одобряване на командировки на
Снежина Минчева Маджарова-Председател на ОС-Бургас за периода
01.01.2010-30.06.2010 год.
41. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Атанас Красимиров Младенов.
42. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Анка Йорданова Керанкова.
43. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Ана Методиева Крушкова за дъщеря й Мария
Иванова Крушкова.
44. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Донка Иванова Желязкова.
45. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Мирослав Неделчев Христов от Хриска Зафирова
Германова.
46. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Добринка Стоянова Фучеджиева.

47. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Зорка Петрова Кавалджиева.
48. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Гергана Иванова Тонева.
49. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Павлина Димова Маринова.
50. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Янка Дончева Иванова за майка си – Бина Бинева
Георгиева.
51. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Михаил Иванов Домусчиев за майка му – Елена
Михалева Домусчиева.
52. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Гергина Георгиева Георгиева за синът й Илия
Атанасов Ковачев.
53. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Севинч Мехмед Мехмед.
54. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Есмерай Неждет Ибрям.
55. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Никола Костов Константинов.
56. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Христина Иванова Въчева.
57. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Милка Тодорова Христова.

58. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Павлина Милкова Милтиядова.
59. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Петър Тодоров Божилов.
60. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на Георги
Стоянов Джангозов.
61. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на Димитър
Георгиев Милков.
62. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на Делка
Колева Тунтева.
63. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет на
Община Бургас относно: Приемане на схеми за въвеждане в
експлоатация на участъци от зоната за кратковременно паркиране.
64. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет на
Община Бургас относно: Утвърждаване размера на разхода във връзка с
прилагане на принудителна административна мярка, принудително
задържане на пътно превозно средство, чрез използване на техническо
средство „скоба”.
65. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет на
Община Бургас относно: Приемане на допълнение и изменение на
приложение №2 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

……………………………………………………………………………….
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Определяне представител на Община Бургас в
предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „ПСФК
Черноморец – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.
РЕШЕНИЕ:
I. Избира Костантин Йорданов Луков за представител на Община
Бургас в редовното годишно общо събрание на акционерите на „ПСФК
Черноморец Бургас" АД, което ще се проведе на 30.08.2010 г. от 12:00 часа

в конферентната зала в административната сграда на спортен комплекс
„Лазур";
II. Задължава представителя на Община Бургас в общото събрание на
акционерите да предложи за членове на Съвета на директорите да бъдат
избрани следните лица: Атанас Любомиров Пайташев , ЕГН: 7103100545,
и Михаил Димитров Хаджиянев , ЕГН: 6901310642.
III. Дава съгласие с проекто – решенията по предложения дневен ред.
IV. По т. Разни от дневния ред да гласува съобразно интересите на
Община Бургас
………………………………………………………………………………
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отдаване под наем на нежилищен недвижим имот,
частна общинска собственост, находящ се на ул. „Христо Фотев” /бивша
улица „Факийска”/ №21, гр. Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел
за осъществяване на обществено полезна дейност – Спортен клуб на
глухите „СПОРТ-ТУРИЗЪМ-ЗДРАВЕ”.
РЕШЕНИЕ:
Да се отдаде под наем, считано от 01.01.2011 г., на СПОРТЕН КЛУБ
НА ГЛУХИТЕ "СПОРТ-ТУРИЗЪМ-ЗДРАВЕ", сдружение с нестопанска
цел, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Цар Самуил " №
55- партер, регистрирано по фирмено дело № 1989/ 2005г. по описа на
Бургаски окръжен съд и вписано с партиден № 71, том 3, стр.54, ЕИК
102928664, представлявано от членовете на Управителния съвет : Йордан
Божилов Георгиев- Председател,с ЕГН: 6010160481, Станимир Димитров
Ибришимов, с ЕГН: 5911010445 , и Камен Стойков Стоянов, с ЕГН:
6501030483,
недвижим имот, частна общинска
собственост,
представляващ едноетажна сграда с административен адрес :
ул."Христо Фотев" № 21 / биша ул. "Факийска"/, гр. Бургас, находяща
се в поземлен имот № 15 (планоснимачен номер петнадесет), кв.140 (сто и
четиридесет), по плана на западна ЦГЧ, гр. Бургас, състояща се от две стаи
и коридор с обща полезна площ 41,86 (четиридесет и едно цяло и
осемдесет и шест) кв.м., заедно с прилежащото избени помещения, при
граници на поземления имот : изток- улица, запад-вътрешен двор, севервътрешен двор, юг- ул." Христо Фотев" / бивша ул. "Факийска"/, срещу
заплащане на месечен наем в размер на 45,00 /четиридесет и пет / лева,
без ДДС.
………………………………………………………………………………
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Приемане на решение за отправяне на искане за
предоставяне в собственост от страна на държавата на имот – държавна
собственост находящ се в землището на с. Рудник – Черно море.

РЕШЕНИЕ:
Възлага на Кмета на Община Бургас да поиска от Министерския
съвет на Република България , чрез Областния управител на Бургаска
област, да приеме решение за предоставяне в собственост на Община
Бургас поземлен имот № 000255 по Картата на възстановената собственост
на землището на с. Рудник-Черно море.
………………………………………………………………………………
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Приемане на решение за отправяне на искане за
предоставяне в управление от страна на държавата на имоти – държавна
собственост намиращи се на територията на в. з. „Минерални бани.
РЕШЕНИЕ:
Да поиска от Министерския съвет на Република България да приеме
решение за предоставяне в управление на Община Бургас на следните
имоти:
1. УПИ II в кв.11, целия с площ 25 480 кв.м. ,ведно с изградените в
него плувен басейн, чакалня и съблекалня, за който е съставен Акт за
частна държавна собственост № 3450/09.11.1998 г. , при граници на имота:
север-улица, изток-улица, юг-свободен терен, запад-свободен терен .
2. УПИ I- 169 в кв.7, целия с площ 14 658 кв.м., ведно с изградените
в него полумасивни балнеолечебница и поликлиника, за който е съставен
Акт за частна държавна собственост № 3451/09.11.1998 г. , при граници на
имота: север-свободен терен, изток-улица, юг-свободен терен, западсвободен терен.
3. УПИ I- 709 и УПИ IV- 709 в кв. 9, с площи съответно 10 180 кв.м. и
2 920 кв.м., за които е съставен Акт за частна държавна собственост №
3449/09.11.1998 год. , граници на имотите: север-улица, изток-свободен
терен, юг-улица, запад-улица.
………………………………………………………………………………
5. Докладна записка от Соня Стоянова Георгиева – председател на
ПК по „Култура, образование, наука, вероизповедания и читалищна
дейност” относно: Заделяне на средства за осигуряване на водно
спасяване и лекари – реаниматори на плаж „Бургас – Централен”, за
периода от 10.08.2010 г. до 10.09.2010 г.
РЕШЕНИЕ:
1. В случай на получаване на разрешение от Министерството на
финансите, Общинският съвет заделя следните средства за осигуряване

на водно-спасителна дейност, медицинско осигуряване, почистване,
дезинфекция, дезинсекция и деритизация на плаж Бургас – централен за
периода от 15.08.2010 до 15.09.2010 г. в размер на 19 857.36
/деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и седем лева 36 ст. / лева , и
осигуряване на водно спасяване, ежедневно почистване дезинфекция,
дезинсекция и деритизация на плаж „Атанасовска коса”, в размер на
18280.13 (осемнадесет хиляди двеста и осемдесет лева и 13 ст.) лева.
Средствата да бъдат осигурени от 50 % от бъдещите вноски от
концесионни такси в Община Бургас.
2. Упълномощава Кмета на Община-Бургас да сключи договор с фирми за
периода от 15.08.2010 г. до 15.09.2010 г., предлагащи дейностите
упоменати в т. 1.
………………………………………………………………………………
6. Питания.
………………………………………………………………………………
7. Докладна записка от Атанаска Николова – Зам.-кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Приемане на Програма за
опазване на околната среда на Община Бургас 2010 – 2013 г.
РЕШЕНИЕ:
Приема Програма за опазване на околната среда на Община Бургас
2010-2013 г.
………………………………………………………………………………
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Приемане на анализ на ситуацията и оценка на
потребностите от социални услуги в Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от
социални услуги в Община Бургас.
………………………………………………………………………………
9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Преобразуване на ЦДГ №3 „Радост” в ОДЗ №12 „Радост”
с филиал кв. Крайморие.

РЕШЕНИЕ:
1. Преобразува Целодневна детска градина № 3 „Радост" в Обединено
детско заведение (ОДЗ) № 12 - с филиал кв. Крайморие, считано от
01.09.2010 г.
2. Разкрива в ОДЗ № 12 „Радост” - филиал, кв. Крайморие, 1/една/ яслена
група за деца от 10 месеца до 3 години.
З. Персоналът, обслужващ яслената група в кв. Крайморие, да стане от
01.09.2010 г., както следва:
ПЕРСОНАЛ от 01.09.2010 г.
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ: 0
МЕДИЦИНСКИ: 0

СТАВА от 01.09.2010 г.
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ: 2 щ. бр.
МЕДИЦИНСКИ: 2 щ. бр.

4. Задължава общинска администрация - „Здравеопазване и социални
дейности" да направи постъпки пред Министерството на здравеопазването
за осигуряване необходимия за функционирането на яслената група щат
(среден медицински персонал).
………………………………………………………………………………
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Даване на съгласие за промяна на капиталова програма и
бюджет 2010 на Община Бургас, като не се променя одобрената финансова
рамка, във връзка с изпълнението на обекти, финансирани по Оперативни
и други програми.
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за промяна в Капиталова програма 2010 на Община
Бургас.
1.1. Увеличава годишната задача на обекти, финансирани по оперативни
програми, както следва:
- Обект от Капиталова програма № 1321 «Подобряване на културната
инфраструктура в Община Бургас» - да бъдат предвидени собствени
средства в размер от 400 000лв.
Необходимото финансиране да бъде осигурено от намаляване на
средствата, предвидени за изпълнение на обект № 893 «Продължение на
ул. Янко Комитов към ул. Струга» със 174 150,00 с източник на
финансиране БК и намаляване на средствата за обект № 643 ул. „Ал.
Велики” с 225 850,00 лв. с източник на финансиране БК.
-Обект от Капиталова програма № 1322 «Подобряване на
образователната инфраструктура в Община Бургас» - да бъдат
предвидени средства в размер на 10 000 лв. за сметка на бюджета на

Община Бургас. Необходимото финансиране да бъде осигурено от
намаляване на средствата, предвидени за изпълнение на обект № 1294
«Българо -Норвежко партньорство-съфинансиране " с 10 000 лв. с
източник на финансиране СБС.
-Обект от Капиталова програма № 413 "Изграждане на канализация в
кв. Долно Езерово и тласкател до пречиствателна станция" завишаване на годишната задача по Капиталова програма 2010 със сумата
от 450 655 лв., осигурени със средства от бюджета на Общината.
Необходимото финансиране да бъде осигурено от намаляване на
средствата, предвидени за изпълнение на обект № 893 «Продължение на
ул. Янко Комитов към ул. „Струга” с 420 655,00 лв. с източник на
финансиране БК и намаляване на средствата за обект № 1294 «БългароНорвежко партньорство-съфинансиране” с 30 000 лв. с източник на
финансиране СБС.
-Обект от Капиталова програма № 1521 - "Проект за отводняване на
района на СОМАТ" - завишаване на годишната задача по „Капиталова
програма 2010” със сумата от 40 500 лв, от които 20500,00 лв с източник на
финансиране СБС, осигурени от намаляване средствата за обект № 1561
„Канализация м/у кв.141 и кв.142 РЦ кв.Меден рудник" и 20 000 външно
финансиране.
1.2. Увеличава годишната задача на други обекти от капиталова програма
2010 г, както следва:
обект № 1349 „Реконструкция ул.Хр.Ботев и ул."Цар Петър" I и II
етап" със 134 150,00 лв. с източник на финансиране банков кредит, от
намаляване средствата за обект № 643 „Реконструкция ул.Ал.Велики".
- обект № 109 „КПС Сарафово с тласкател до ПСОВ Поморие"
с 4 500,00 лв с източник на финансиране СБС, осигурени от намаляване
средствата за обект № 1561 „Канализация м/у кв.141 и кв.142 РЦ кв.Меден
рудник".
- обект № 1276 „Плувен комплекс в Приморски парк" с 18
500,00 лв. с източник на финансиране банков кредит, от намаляване
средствата предвидени за обект № 1227 "Рехабилитация ВиК мрежи к-с
М.Рудник"
- обект № 1077 „Проект за реконструкция на пешеходна зона
ул.”Александровска" с 210,00 лв. с източник на финансиране банков
кредит от намаляване средствата предвидени за обект № 1080 "Спортен
комплекс "Изгрев";
обект№ 1541 „Софтуер за електронно архивиране" с 10 000
лв. с източник на финансиране СБС, от намаляване финансирането на
обект № 1542 „ Модули Акстър Офис" със 7 000 лв. с източник на
финансиране СБС и № 1538 „Лицензи за АutoСАD LТ" с 3000 лв. СБС.
обект № 1423 „Компютри за Община Бургас" с 8 000 лв. с
източник на финансиране СБС, от намаляване годишната задача на обект
№ 1422 „Принтери и МФУ с 8 000 лв. СБС.

1.3. Въвежда нови обекти в „Капиталова програма 2010", като не променя
одобрената финансова рамка, както следва:
- нов обект: «Благоустрояване на обществено значими
пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото
развитие на градската среда» - годишна задача 5 022 321 лв., от които 5
002 321,00 лв външно финансиране и 20 000,00 лв. с източник на
финансиране БК, осигурени от намаляване годишната задача за обект
№893 «Продължение на ул. Янко Комитов към ул. Струга.»
- нов обект «Защитено жилище за хора с умствена изостаналост
- кв. Акациите» - годишна задача 110 410,00 лв., от които 87 340,00лв. външно финансиране и 23 070,00 лв., източник на финансиране БК,
осигурени от обект № 1080 "Спортен комплекс "Изгрев ".
- нов обект: «Основен ремонт на дом за стари хора «Цвета и
Анка Върбанови», годишна задача 345 000 лв., от които 275 000лв. външно финансиране и 70000,00 лв. с източник на финансиране БК,
осигурени от намаляване финансирането на обект №1115 с 20090,00 лв,
обект №1340 с 21000,00 лв, обект №1304 с 8360,00 лв и №1227 с 20550,00
лв с източник на финансиране БК.
- нов обект: «Преустройство и реконструиране сграда на ул.
"Ал. Батенберг" №28 в културно - информационен център - 50 000,00
лв. с източник на финансиране ИБФ, осигурени от намаляване
финансирането за обект №1530 «Реконструкция мостик в Приморски
парк».
- нов обект: «Детска ясла №5 - външно саниране» - 50 000,00 лв.
Необходимото финансиране да бъде осигурено от намаляване на
средствата, предвидени за изпълнение на обект № 893 «Продължение на
ул. Янко Комитов към ул. Струга» със 50 000,00 лв. с източник на
финансиране БК;
- нов обект: „Разширение на зала в дом за стари хора "Цвета и
Анка Върбанови" - 23 200,00 лв. с източник на финансиране СБС.
Средствата да бъдат осигурени от обект № 1457 „Паметна плоча „Цвета и
Анка Върбанови".
- нов обект: „Доставка и монтаж на повдигателен механизъм за
пътнически асансьор в дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови" 8 000 лв. с източник на финансиране СБС. Средствата да бъдат осигурени
от обект № 1457 „Паметна плоча „Цвета и Анка Върбанови".
- нов обект: „Енергийни оценки на проекти за общински сгради"
- 13 639,00 лв. с източник на финансиране ИБФ, осигурени от намаляване
средствата за обект: №1530 «Реконструкция мостик в Приморски парк» с
10 000,00 лв и от намаляване средствата за обект: № 1446 «Газификация
Търговска гимназия» с 3639,00 лв.
- нов обект: «Укрепване на подпорна стена в Приморски парк ППР"- 7311,00 лв. с източник на финансиране СБС и банков кредит,
осигурени от намаляване финансирането на обект № 1561 „Канализация
м/у кв.141 и кв.142 РЦ кв.Меден рудник" с 5000,00 лв СБС и обект № 1227
„Рехабилитация ВиК мрежи к-с „Меден рудник" с 2311,00 лв от БК;

- нов обект: «Изграждане на монумент за турския геноцид над
българския народ» - 10 000 лв. с източник на финансиране СБС,
осигурени от намаляване финансирането на обект № 1561 „Канализация
м/у кв.141 и кв.142 РЦ кв.Меден рудник" с 10 000,00 лв;
нов обект: «Изграждане на спортен комплекс в
ж.к.
„Славейков» - годишна задача 112 620 лв. с източник на финансиране БК,
осигурени от намаляване годишната задача за обект № 1076 «ДМК и ДСП
в ж.к. «Меден рудник»;
нов обект: «Сървърна непрекъсваема
токозахранваща
система» - 10 000,00 лв. с източник на финансиране СБС, осигурени от
намаляване средствата за обект № 1424 «Сървърни системи и оборудване»
с 5000,00 лв и обект№ 1422 «Принтери и МФУ» с 5000,00 лв;
- нов обект: «Възстановяване на детски площадки в детски
заведения» -125 390,00 лв. с източник на финансиране СБС, осигурени
намаляване финансирането за обект № 1144 «Основен ремонт на спортни
площадки в училища» с 27290,00 лв и на обект№ 1409 «Основен ремонт на
дворни огради в детски заведения» с 98 100,00 лв.
1.4. Намалява годишната задача на обектите от капиталова програма 2010,
както следва:
- Обект№ 893 «Продължение на ул. Янко Комитов към ул. Струга»
със 664 805,00 лв. с източник на финансиране БК.
- обект № 643 ул. Ал. Велики с 360 000,00 лв. с източник на финансиране
БК.
- обект № 1294 «Българо - Норвежко партньорство-съфинансиране" с
40 000,00 лв. с източник на финансиране СБС.
- обект № 1144 «Основен ремонт на спортни площадки в училища» с
27290,00 лв с източник на финансиране СБС.
- обект№ 1409 «Основен ремонт на дворни огради в детски заведения»
с 98100,00 лв с източник на финансиране СБС;
- обект № 1561 „Канализация м/у кв.141 и кв.142 РЦ кв.Меден
рудник" с 50000,00 лв. с източник на финансиране СБС;
- обект № 1446 «Газификация Търговска гимназия» с 33 000,00 лв. с
източник на финансиране ИБФ.
- обект № 1524 «Улично осветление ул.”Безименна» в с.Драганово” с
2000,00 лв. с източник на финансиране ИБФ;
- обект № 1080 «Спортен комплекс «Изгрев» с 23 280,00 лв. с източник
на финансиране БК;
- обект № 1115 «Канализация ул.»Черноморска» кв.»Крайморие с
20090,00 лв с източник на финансиране БК;
- обект № 1340 «Велоалея в парк»Езеро» с 21000,00 лв с източник на
финансиране БК;
- обект № 1304 «Административна сграда кв.»Лозово» с 8360,00 лв. с
източник на финансиране БК;
- обект № 1076 «ДМК и ДСП в ж.к, «Меден рудник»; с 112620,00 лв с
източник на финансиране БК;

обект № 85 Корекция дере «Долно Езерово» със 100000,00 лв с
източник на финансиране БК;
- обект № 1457 «Паметна плоча «Цвета и Анка Върбанови» с 31200,00
лв с източник на финансиране СБС;
- обект № 1530 «Реконструкция мостик в Приморски парк» с 60000,00
лв. с източник на финансиране ИБФ;
- обект № 1538 „Лицензи за AutoCAD LT" с 3000 лв. с ИЗТОЧНИК на
финансиране СБС;
- обект № 1542 „ Модули Акстър Офис" със 7 000 лв. с източник на
финансиране СБС;
- обект № 1422 „Принтери и МФУ" с 13 000 лв. с източник на
финансиране СБС;
- обект № 1424 „Сървърни системи и оборудване" с 5 000,00 лв с
източник на финансиране СБС;
1.5. Променя източника на финансиране за обекти, включени в капиталова
програма 2010, както следва:
- за обект № 1244 «ПУП-ПРЗ к-с»Зорница», актуализация ОП» да се
трансформира източника на финансиране от ИБФ в СБС в размер на
10000,00 лв от годишната задача. Средствата да бъдат осигурени от
намаляване финансирането на обект № 1561 „Канализация м/у кв.141 и
кв.142 РЦ кв.Меден рудник".
- за обект № 1243 „ПУП-ПРЗ к-с"Славейков", актуализация ОП" да се
трансформира източника на финансиране от ИБФ в БК в размер на
17132,00 лв. от годишната задача. Средствата да бъдат осигурени от
трансформиране финансирането на обект № 1053 « Реконструкция
ул.»3ахари Стоянов (стара „Т.Грудов”)».
- за обект№ 1053 «Реконструкция ул.»3ахари Стоянов (стара
Т.Грудов)» да се трансформира източника на финансиране от БК в ИБФ
в размер на 17132,00 лв. от годишната задача. Средствата да бъдат
осигурени от трансформиране финансирането на обект № 1243 „ПУП-ПРЗ
к-с"Славейков", актуализация ОП".
- за обект №1227 „Рехабилитация ВиК мрежи к-с „Меден рудник" да
се трансформира източника на финансиране от БК в ИБФ в размер на
41361,00 лв. годишна задача. Средствата да бъдат осигурени от
трансформацията на източника на финансиране за 10000,00 лв от
годишната задача на обект № 1244 и намаляване предвидените за
финансиране средства за обект № 1446 с 29 361,00 и обект № 1524 с
2000,00 лв с източник на финансиране ИБФ.
- за обект № 1489 «Проект и изграждане на канализационни
отклонения в кв.»Долно Езерово» да се трансформира източника на
финансиране от Други източници в БК за 100000,00 лв от годишната
задача, като средствата да бъдат за сметка на намаляване предвиденото
финансиране за обект №85 «Корекция дере кв.Долно Езерово».
2. Дава съгласие за увеличаване годишната задача и размера на външно
финансиране за обектите, както следва:

- Проект „Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в
Приморски парк, гр. Бургас" (обект от Капиталова програма № 1228)
- завишаване на общата стойност на годишната задача и заложените
външни средства в Капиталова програма от 917 702 лв. на 991 172,45 лв.
- Проект „Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани
- Банево -Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас" (обект
от Капиталова програма № 883) - промяна на общата стойност на
годишната задача и заложените външни средства в Капиталова програма
от 1 757 517 лв. на 2 810 000 лв.
………………………………………………………………………………
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Прехвърляне на средства от § 4309 дейности 898 „Други
субсидии и плащания” от субсидиите на Нестопанските организации в §
1098 – Културна програма „Други дейности Култура”, част „Други”.
РЕШЕНИЕ:
1. Намалява § 4309 Дейност 898 „Други субсидии и плащания”, т. 23
„Съюз на българските моряци-ветерани” от субсидиите на
Нестопанските организации в размер на 6500 лв. /шест хиляди и
петстотин/ лева.
2. Увеличава § 1098 Културна програма „Други дейности култура”,
част „Други” със сумата от 6500 лв. /шест хиляди и петстотин/ лева.
………………………………………………………………………………
12. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам.-кмет на Община
Бургас относно: Включване на нов обект в Разчета на капиталови разходи
2010 г. и прехвърляне на средства от бюджетите на детски заведения /по
списък/ в Разчета за капиталови разходи 2010 г. на Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
1. Намалява бюджетите на посочените детските заведения със сумите
както следва:
• ОДЗ №1 „Морска звезда" -1 500;
• ОДЗ №3 „Звънче" - 5 000;
• ОДЗ №6 „Р. Босилек" - 7 000;
• ОДЗ №9 „Делфин" -1 500;
• ОДЗ №10 „Славейче" - 5 000;
• ЦДГ №2 „Х.К.Андерсен" - 7 000;
• ЦДГ №5 „Златна рибка" - 2 000;
• ЦДГ №6 „Вълшебство" - 10 150;
• ЦДГ №7 „Синчец" - 5 000;

•
•
•
•

ЦДГ №11 „Чайка" -1 250;
ЦДГ №14 „Здравец"-2 470;
ЦДГ №28 „Детелина" - 3 000;
ЦДГ №17 „Раковина" - 1000;

2. Завишава в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2010 г.
общата стойност на обект № 1450 „Кухненско оборудване в детски
заведения" във § 5219, функция № 03 със сумата 51 870 лв - (финансов
източник: собствени бюджетни средства).
………………………………………………………………………………
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Разкриване на социална услуга резидентен тип –
защитено жилище и финансирането му като държавно делегирана дейност.
РЕШЕНИЕ:
1. Разкрива Защитено жилище в гр. Бургас като делегирана държавна
дейност, считано от 01.04.2011 г. Социалните услуги се предоставят в
двуетажна сграда, публична общинска собственост: в гр. Бургас, кв.
„Меден Рудник” , ул. «Кооператор» № 32, застроена площ 87,24 кв.м.,
дворно място от 275 кв.м.
Капацитет: 8 нуждаещи се лица – девойки и младежи.
Численост на персонала: 5 щатни бройки.
2. Средства за :
- работната заплата
- осигурителни вноски
- здравни осигуровки
- осигуровки ДОО
- веществена издръжка
- други възнаграждения на персонала
- безопасни условия на труд
- закон за храните и др.
са осигурени със Закон за държавния бюджет на Република България по
стандарти и критерии, съгласно Решение на МС – стандарти за делегирана
държавна дейност.
Средствата да се осигурят към бюджета на Община Бургас за 2011
година.
………………………………………………………………………………
14. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам.-кмет „Култура и
образование” 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, приложение №3 към същата.

РЕШЕНИЕ:
1. Отменя съществуваща т. Д от Приложение № 3 към Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас със следното съдържание:
1.1. ЦГЧ, ж.к. „Бр. Миладинови”, ж. к. „Възраждане”, ж. к. „Лазур” –
5,00 лв. на час без вкл. ДДС;
1.2. ж.к. „Зорница”, ж.к. „Изгрев”, ж.к. „Славейков”, ж.к. „Меден
Рудник” – 4,00 лв. на час без вкл. ДДС;
1.3. кв. „Г. Езерово”, кв. „Долно Езерово”,кв. „Сарафово”, кв.
„Банево”, кв. „Ветрен” и съставни селища – 3,00 лв. на час без вкл. ДДС
2. Приема нова т.Д от Приложение № 3 към Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас, както следва:
2.1. ЦГЧ, ж.к. „Бр. Миладинови”, ж. к. „Възраждане”, ж. к. „Лазур”;
ж. к. „Зорница”, ж. к. „Изгрев”, ж. к. „Славейков”, ж. к. „Меден Рудник” и
кв. „Горно Езерово”, кв. „Долно Езерово”,кв. „Сарафово”, кв. „Банево”, кв.
„Ветрен” и съставни селища да се заплащат следните цени по учебни
заведения, детски градини и обслужващи звена както следва:
• За училища:
1. плувен басейн – 15,00 лв. на час без вкл. ДДС;
2. физкултурен салон – 10,00 лв. на час без вкл. ДДС;
3. класна стая – 5,00 лв. на час без вкл. ДДС.
4. оборудван компютърен кабинет – 15,00 лв. на час без вкл. ДДС
• За детски градини:
1. физкултурен салон – 10,00 лв. на час без вкл. ДДС;
2. занималня, кабинет, фоайе – 8,00 лв. на час без вкл. ДДС.
• За обслужващи звена:
1. кабинет – 7,00 лв. на час ДДС
………………………………………………………………………………
15. Искане за провеждане на референдум за отделяне на с. Черни връх
от Община Камено и преминаването му към Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя искането за провеждане на референдум за отделяне на с.
Черни връх от Община Камено и преминаването му към Община Бургас.
………………………………………………………………………………
16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за част от територията на имот пл.№40 /проектен

имот пл.№59/ в землището на с. Рудник, за разширение на населеното
място – фаза окончателен проект.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване за част от територията на имот пл. № 40 по КВС /проектен
имот пл. №000059/ в землището на с. Рудник, Община Бургас с ЕКАТТЕ
63183, за разширение на населеното място - фаза окончателен проект.
………………………………………………………………………………
17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за
улична регулация на Промишлена зона „Юг” – гр. Бургас, в участъка от
кръстовището на ул. „Захари Стоянов” до ПИ пл. №99.
РЕШЕНИЕ:
Докладната записка е оттеглена от вносителя.
………………………………………………………………………………
18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен
план за пътно кръстовище и връзка за вилна зона „Росенец” с път II-99 при
км. 4+433 – дясно, общ. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътно
кръстовище и връзка за вилна зона „Росенец” с път II-99 при км. 4+433 –
дясно, общ. Бургас.
………………………………………………………………………………
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен
план за трасе на пътна връзка за обслужване на УПИ I-31, масив 121,
местност „Караяна” – землище гр. Българово.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на
пътна връзка за обслужване на УПИ I-31, масив 121, местност „Караяна” –
землище гр. Българово.

………………………………………………………………………………
20. Писмо от Павел Маринов – изпълнителен директор на „ЗОД
Бургас” АД относно: Одобряване на проект за ПУП-ИПРЗ на имот 22 209
кв.618 с площ 70 219 кв. м.
РЕШЕНИЕ:
Съгласува на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ представения проект за
ПУП-ИПРЗ на УПИ I и II в кв. 1-част от имот с идентификатор №
07079.618.22, част от Пристанище „Изток” с площ от 70 219 кв.м. и на
УПИ I в кв.20 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, състоящо се в: обособяване нов
кв.1а с УПИ I-за озеленяване, II-за жилищно строителство, III-за помпена
станция, IV-за обслужващи функции и V-за паркинг, частична промяна на
североизточната регулационна граница на УПИ I в кв. 20 при съобразяване
с реализираното благоустрояване и обособяване на нови УПИ III в кв.1 -за
етажен паркинг, IV-за обществено обслужване-морска градина,
многофункционална сграда с музей и озеленяване, V-за инфраструктура,
VI-за водни спортове и озеленяване, VII-за трафик кула, обслужващи
улици и крайулични паркинги.
………………………………………………………………………………
21. Заповед на Областен управител за връщане за ново обсъждане ,
приетото на заседание на Общински съвет Бургас и отразено в
Протокол №35/24.06.2010 г., решение по т. 19 от дневния ред.
РЕШЕНИЕ:
1. Освобождава като членове на Надзорния съвет, общинските
съветници Евгения Попеску, Георги Георгиев, Руслан Карагьозов, Петър
Таракчиев, Иво Лазаров, Чанко Мирчев, Дина Димитрова и Вартерес
Чулуян.
2. Избира за членове на Надзорния съвет общинските съветници:
Петър Пачев, Златин Гиздов, Антон Берданков, Диян Славов, Бочко Бочев
и Георги Минков.
………………………………………………………………………………
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Избиране на управител на „Хляб и хлебни изделия”
ЕООД-Бургас.
РЕШЕНИЕ:

1. ИЗБИРА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ , живущ в гр.
Бургас, ул."Александър Велики" № 25 , за управител на „Хляб и хлебни
изделия" ЕООД- гр. Бургас за срок от 3 (три) години .
2. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на управителя, както
следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна
месечна работна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на
заплатата на Кмета на Община Бургас.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания
управител договор за възлагане управлението на „Хляб и хлебни изделия"
ЕООД- гр.Бургас.
………………………………………………………………………………
23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти,
частна общинска собственост, находящи се в Община Бургас.
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 следните недвижими имоти, частна общинска собственост:
1.Недвижим имот, находящ се в с. Брястовец, Община Бургас,
представляващ УПИ VII с площ 440 кв.м., в квартал 22 по плана на с.
Брястовец, Община Бургас, при граници: североизток- УПИ XII, югоизток,
югозапад- улица, северозапад-УПИ VIII, отреден за жилищно
строителство, актуван с Акт № 6017/15.04.2010 год. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 12760 /дванадесет хиляди седемстотин
и шестдесет / лева, без ДДС.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1056,00 лева.
2.Недвижим имот, находящ се в с. Брястовец, Община Бургас,
представляващ УПИ VIII с площ 694 кв.м. в квартал 22 по плана на с.
Брястовец, Община Бургас, при граници: североизток- УПИ V, югоизток УПИ XII и УПИ VII, югоизток-УПИ XII и УПИ VII, югозапад- улица,
северозапад-УПИ IX, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт №
6053/15.04.2010 год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 19400 /деветнадесет хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1449,10 лева.
3.Недвижим имот, находящ се в с. Брястовец, Община Бургас,
представляващ УПИ IX с площ 892 кв.м., в квартал 22 по плана на с.
Брястовец, Община Бургас, при граници: североизток- УПИ X, изток УПИ V, югоизток -УПИ VIII, югозапад - улица, северозапад - улица,
отреден за жилищно строителство, актуван с Акт № 6054/15.04.2010 год. за
частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24976 /двадесет и
четири хиляди деветстотин седемдесет и шест/ лева, без ДДС.

Данъчна оценка на имота е в размер на 1862,50 лева.
4.Недвижим имот, находящ се в с. Брястовец, Община Бургас,
представляващ УПИ X с площ 631 кв.м. в квартал 22 по плана на с.
Брястовец, Община Бургас, при граници: североизток- УПИ XI, югоизток УПИ IV, югозапад - УПИ IX, северозапад - улица м/у о.т.154 и о.т.155,
отреден за жилищно строителство, актуван с Акт № 2844/17.05.2001 год. за
частна общинска собственост, с начална тръжна цена 16384 /шестнадесет
хиляди триста осемдесет и четири/ лева, без ДДС.
Данъчна оценка на имота е в размер на 1317,50 лева.
5.Недвижим имот, находящ се в с. Брястовец, Община Бургас,
представляващ УПИ XI с площ 655 кв.м., в квартал 22 по плана на с.
Брястовец, Община Бургас, при граници: североизток - УПИ II, югоизток УПИ III, югозапад - УПИ X, северозапад - улица, отреден за жилищно
строителство, актуван с Акт № 2845/17.05.2001 год. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 17007 / седемнадесет хиляди и седем /
лева, без ДДС.
Данъчна оценка на имота е в размер на 1367,60 лева.
6.Недвижим имот, находящ се в с. Брястовец, Община Бургас,
представляващ УПИ XII с площ 1449 кв.м., в квартал 22 по плана на с.
Брястовец, Община Бургас, при граници: североизток - УПИ II, югоизток УПИ III, югозапад - УПИ X, северозапад - улица, отреден за КОО, актуван
с Акт № 6014/09.03.2010 год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена 37000 /тридесет и седем хиляди / лева, без ДДС.
Данъчна оценка на имота е в размер на 3477,60 лева.
7.Недвижим имот, находящ се в с. Брястовец, Община Бургас,
представляващ УПИ I с площ 604 кв.м., в квартал 4 по плана на с.
Брястовец, Община Бургас, при граници: север - улица м/у о.т.7 и о.т. 8,
изток- УПИ II-1,2, юг - УПИ VIII-3, запад - улица м/у о.т.7 и о.т. 10,
отреден за жилищно строителство, актуван с Акт № 3669/04.06.2003 год. за
частна общинска собственост, с начална тръжна цена 14570 /четиринадесет
хиляди петстотин и седемдесет/ лева, без ДДС.
Данъчна оценка на имота е в размер на 1261,20 лева.
8.Недвижим имот, находящ се в с. Драганово, Община Бургас,
представляващ УПИ X с площ 749 кв.м., в квартал 11 по плана на с.
Драганово, Община Бургас, при граници: североизток - край на
регулацията, югоизток -УПИ XI, югозапад - улица, северозапад - УПИ IX,
отреден за жилищно строителство, актуван с Акт № 5842/18.09.2009 год. за
частна общинска собственост, с начална тръжна цена 6100 /шест хиляди и
сто / лева, без ДДС.
Данъчна оценка на имота е в размер на 1563,90 лева.
………………………………………………………………………………
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти,
частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник и с. Черно море,
Община Бургас.

РЕШЕНИЕ:
I. Допълва Годишната програма на Община Бургас за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2010 год., приета по т.4 от
дневния ред на проведеното на 11.02.2010год. заседание на Общински
съвет - Бургас /Протокол №31/, със следните имоти:
1. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ I
/едно римско/ с площ 682 /шестстотин осемдесет и два/ кв.м., в квартал 137
/сто тридесет и седем/ по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община
Бургас, отреден за КОО, при граници: север - улица; изток - УПИ VII; юг УПИ X и УПИ VIII, запад - УПИ VIII и УПИ IX, актуван с Акт
№5427/06.03.2009год. за частна общинска собственост.
2. Недвижим имот, находящ се в с.Рудник, представляващ УПИ II143 /две римско за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и три/ с
площ 580 / петстотин и осемдесет/ кв.м., в квартал 8 /осем/ по плана на с.
Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно
строителство, при граници: север - край на регулацията; изток - УПИ III144; юг - улица, запад - УПИ I-142, актуван с Акт № 4855/ 03.12.2007год.
за частна общинска собственост.
3. Недвижим имот, находящ се в с.Рудник, представляващ УПИ ХШ429 тринадесет римско за имот с планоснимачен номер четиристотин
двадесет и девет/ с площ 333 /триста тридесет и три/ кв.м., в квартал 24
/двадесет и четири/ по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас,
отреден за аптека, при граници: север - УПИ ХУ-427, изток - дере, юг улица, запад - УПИ XXIII, актуван с Акт №3582/ 11.02.2003год. за частна
общинска собственост
4. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ XI1008 /единадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда и осем/ с
площ 623 /шестстотин двадесет и три/ кв.м., в квартал 77 /седемдесет и
седем/ по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за
жилищно строителство, при граници: северозапад - УПИ XII-1009;
североизток - УПИ IV-995 и УПИ V-996; югоизток - УПИ Х-1007;
югозапад - улица, актуван с Акт №5640/23.04.2009год. за частна общинска
собственост.
5. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ XII1009 /дванадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда и девет/ с
площ 637 /шестстотин тридесет и седем/ кв.м., в квартал 77 /седемдесет и
седем/ по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за
жилищно строителство, при граници: северозапад - УПИ ХIII-1010;
североизток - УПИ IV-995; югоизток - УПИ XI-1008; югозапад - улица,
актуван с Акт №5641/23.04.2009год. за частна общинска собственост.
6. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХIII-1010 /тринадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда и
десет/ с площ 641 /шестстотин четиридесет и един/ кв.м., в квартал 77
/седемдесет и седем/ по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община
Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: северозапад -

УПИ I-992; североизток - УПИ III-994; югоизток - УПИ XII-1009; югозапад
- улица, актуван с Акт №5642/23.04.2009год. за частна общинска
собственост.
7. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
XVIII-628 /осемнадесет римско за имот с планоснимачен номер
шестстотин двадесет и осем/ с площ 526 /петстотин двадесет и шест/ кв.м.,
в квартал 61 /шестдесет и едно/ по плана на с. Рудник - с. Черно море,
Община Бургас, отреден за КОО, при граници: север - УПИ ХХ-628; изток
- УПИ ХIХ-628; юг - улица; запад - УПИ XVII, актуван с Акт
№4857/04.12.2007год. за частна общинска собственост.
8. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХХI-628 /двадесет и едно римско за имот с планоснимачен номер
шестстотин двадесет и осем/ с площ 907 /деветстотин и седем/ кв.м., в
квартал 61 /шестдесет и едно/ по плана на с. Рудник - с. Черно море,
Община Бургас, отреден за КОО, при граници: север - УПИ ХХII-628 и
УПИ ХХIII-628; изток -улица; юг - ХХ-628; запад - УПИ XXIV-628,
актуван с Акт №4859/05.12.2007год. за частна общинска собственост.
9. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХХII-628 /двадесет и две римско за имот с планоснимачен номер
шестстотин двадесет и осем/ с площ 672 /шестстотин седемдесет и два/
кв.м., в квартал 61 /шестдесет и едно/ по плана на с. Рудник - с. Черно
море, Община Бургас, отреден за КОО, при граници: север -улица; изток улица; юг - ХХI-628; запад - УПИ ХХIII-628, актуван с Акт
№4860/05.12.2007год. за частна общинска собственост.
10. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХХIII-628 /двадесет и три римско за имот с планоснимачен номер
шестстотин двадесет и осем/ с площ 625 /шестстотин и двадесет и пет/
кв.м., в квартал 61 /шестдесет и едно/ по плана на с. Рудник - с. Черно
море, Община Бургас, отреден за КОО, при граници: север -улица; изток УПИ ХХII-628; юг - ХХI-628; запад - УПИ ХХIV-628, актуван с Акт
№4861/05.12.2007год. за частна общинска собственост.
11. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХХIV-628 /двадесет и четири римско за имот с планоснимачен номер
шестстотин двадесет и осем/ с площ 1158 /хиляда сто петдесет и осем/
кв.м., в квартал 61 /шестдесет и едно/ по плана на с. Рудник - с. Черно
море, Община Бургас, отреден за КОО, при граници: север -улица; изток УПИ ХХIII-628 и УПИ ХХI-628; юг - ХХ-628; запад - край на регулацията,
актуван с Акт №4862/05.12.2007год. за частна общинска собственост.
Промяната да бъде отразена на интернет страницата на Община
Бургас.
II. Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се в с.
Рудник и с. Черно море, Община Бургас, 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, както следва:

1. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ I
/едно римско/ с площ 682 /шестстотин осемдесет и два/ кв.м., в квартал
137/сто тридесет и седем/ по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община
Бургас, отреден за КОО, при граници: север - улица; изток - УПИ VII; юг ~
УПИ X и УПИ VIII, запад - УПИ VIII и УПИ IX, актуван с Акт
№5427/06.03.2009год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 18800 /осемнадесет хиляди и осемстотин / лева, без ДДС.
2. Недвижим имот, находящ се в с.Рудник, представляващ УПИ II143 /две римско за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и три/ с
площ 580 / петстотин и осемдесет/ кв.м., в квартал 8 /осем/ по плана на с.
Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно
строителство, при граници: север - край на регулацията; изток - УПИ III144; юг - улица, запад - УПИ I-142, , актуван с Акт № 4855/ 03.12.2007год.
за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 10200/десет
хиляди и двеста/ лева, без ДДС.
3. Недвижим имот, находящ се в с.Рудник, представляващ УПИ ХIII429 /тринадесет римско за имот с планоснимачен номер четиристотин
двадесет и девет/ с площ 333 /триста тридесет и три/ кв.м., в квартал 24
/двадесет и четири/ по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас,
отреден за аптека, при граници: север - УПИ ХV-427, изток - дере, юг улица, запад - УПИ XXIII, актуван с Акт №3582/ 11.02.2003год. за частна
общинска собственост, с начална тръжна цена 9700 /девет хиляди и
седемстотин/ лева, без ДДС.
4. Недвижим имот, находящ се в с Рудник, представляващ УПИ XI1008 /единадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда и осем/ с
площ 623 /шестстотин двадесет и три/ кв.м., в квартал 77 /седемдесет и
седем/ по плана на с.Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за
жилищно строителство, при граници: северозапад - УПИ XII-1009;
североизток - УПИ IV-995 и УПИ V-996; югоизток - УПИ Х-1007;
югозапад - улица, актуван с Акт №5640/23.04.2009год. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 10900 /десет хиляди и деветстотин/
лева, без ДДС.
5. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ XII1009 /дванадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда и девет/ с
площ 637 /шестстотин тридесет и седем/ кв.м., в квартал 77 /седемдесет и
седем/ по плана на с.Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за
жилищно строителство, при граници: северозапад - УПИ ХIII-1010;
североизток - УПИ IV-995; югоизток - УПИ XI-1008; югозапад - улица,
актуван с Акт №5641/23.04.2009год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 11100 /единадесет хиляди и сто/ лева, без ДДС.
6. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХIII-1010 /тринадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда и
десет/ с площ 641/шестстотин четиридесет и един/ кв.м., в квартал 77
/седемдесет и седем/ по плана на с.Рудник - с. Черно море, Община Бургас,
отреден за жилищно строителство, при граници: северозапад - УПИ I-992;
североизток - УПИ III-994; югоизток - УПИ XII-1009; югозапад - улица,

актуван с Акт №5642/23.04.2009год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 12200 /дванадесет хиляди и двеста/ лева, без ДДС.
7. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХVIII-628 /осемнадесет римско за имот с планоснимачен номер
шестстотин двадесет и осем/ с площ 526 /петстотин двадесет и шест/ кв.м.,
в квартал 61 /шестдесет и едно/ по плана на с.Рудник - с. Черно море,
Община Бургас, отреден за КОО, при граници: север - УПИ ХХ-628; изток
- УПИ ХIХ-628; юг - улица; запад - УПИ XVII, актуван с Акт
№4857/04.12.2007год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 11300 /единадесет хиляди и триста/ лева, без ДДС.
8. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХХI-628 /двадесет и едно римско за имот с планоснимачен номер
шестстотин двадесет и осем/ с площ 907 /деветстотин и седем/ кв.м., в
квартал 61 /шестдесет и едно/ по плана на с.Рудник - с. Черно море,
Община Бургас, отреден за КОО, при граници: север - УПИ ХХП-628 и
УПИ ХХШ-628; изток -улица; юг - ХХ-628; запад - УПИ ХХIV-628,
актуван с Акт №4859/05.12.2007год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 17700 /седемнадесет хиляди и седемстотин/ лева, без
ДДС.
9. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХХII-628 /двадесет и две римско за имот с планоснимачен номер
шестстотин двадесет и осем/ с площ 672 /шестстотин седемдесет и два/
кв.м., в квартал 61 /шестдесет и едно/ по плана на с.Рудник - с. Черно море,
Община Бургас, отреден за КОО, при граници: север -улица; изток -улица;
юг - ХХI-628; запад - УПИ ХХIII-628, актуван с Акт №4860/05.12.2007год.
за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 14400
/четиринадесет хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС.
10. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХХIII-628 /двадесет и три римско за имот с планоснимачен номер
шестстотин двадесет и осем/ с площ 625 /шестстотин и двадесет и пет/
кв.м., в квартал 61 /шестдесет и едно/ по плана на с.Рудник - с. Черно море,
Община Бургас, отреден за КОО, при граници: север -улица; изток -УПИ
ХХII-628; юг - ХХI-628; запад - УПИ ХХIV-628, актуван с Акт
№4861/05.12.2007год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 13400 /тринадесет хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС.
11. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХХIV-628 /двадесет и четири римско за имот с планоснимачен номер
шестстотин двадесет и осем/ с площ 1158 /хиляда сто петдесет и осем/
кв.м., в квартал 61 /шестдесет и едно/ по плана на с.Рудник - с. Черно море,
Община Бургас, отреден за КОО, при граници: север -улица; изток - УПИ
ХХIII-628 и УПИ ХХI-628; юг - ХХ-628; запад - край на регулацията,
актуван с Акт №4862/05.12.2007год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 22000 /двадесет и две хиляди/ лева, без ДДС.
12. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХХI-390 /двадесет и едно римско за имот с планоснимачен номер триста и
деветдесет/ с площ 1188 /хиляда сто и осемдесет и осем/ кв.м., в квартал 30
/тридесет/ по плана на с.Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден

за жилищно строителство, при граници: север - УПИ ХХII-386,387; изтокулица; юг -улица; запад - УПИ ХХ-390, актуван с Акт
№4420/27.11.2006год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 21400 /двадесет и една хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС.
13. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
VIII-1195 /осем римско за имот с планоснимачен номер хиляда сто
деветдесет и пет/ с площ 568 (петстотин шестдесет и осем) кв.м., в квартал
84 /осемдесет и четири/ по плана на с.Рудник - с. Черно море, Община
Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: североизток УПИ VI-1193,1194 и УПИ VII-1193,1194; югоизток - улица; югозапад УПИ IX-1196, северозапад - УПИ XII-1197,1198, актуван с Акт №4904/
04.02.2008год. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена
10200 /десет хиляди и двеста/ лева, без ДДС.
14. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ IХ1196 /девет римско за имот с планоснимачен номер хиляда сто деветдесет
и шест/ с площ 688 /шестстотин осемдесет и осем/ кв.м., в квартал 84
/осемдесет и четири/ по плана на с.Рудник - с. Черно море, Община Бургас,
отреден за жилищно строителство, при граници: североизток - УПИ VIII1195; югоизток - улица; югозапад - УПИ Х-1197 и УПИ ХI-1197;
северозапад-УПИ XII-1197,1198, актуван с Акт №4905/04.02.2008год. за
частна общинска собственост, с начална тръжна цена 12400 /дванадесет
хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС.
15. Недвижим имот, находящ се в с. Черно море, представляващ
УПИ ХII-1538 /дванадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда
петстотин тридесет и осем/ с площ 504 /петстотин и четири/ кв.м., в
квартал:: 110 /сто и десет/ по плана на с. Рудник -с. Черно море, Община
Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север -УПИ Х1538; изток - УПИ ХI-1538; юг - улица; запад - УПИ ХIII-1538, актуван с
Акт №5794/24.07.2009год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена 9800 /девет хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС.
16. Недвижим имот, находящ се в с. Черно море, представляващ
УПИ ХIII-1538 /тринадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда
петстотин тридесет и осем/ с площ 495 /четиристотин деветдесет и пет/
кв.м., в квартал 110 /сто и десет/ по плана на с. Рудник - с. Черно море,
Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север УПИ VIII-1538; изток - УПИ ХII-1538; юг - улица; запад - УПИ XIV-1538,
актуван с Акт №5795/24.07.2009год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 9700 /девет хиляди и седемстотин/ лева, без ДДС.
17. Недвижим имот, находящ се в с. Черно море, представляващ
УПИ ХIV-1538 /четиринадесет римско за имот с планоснимачен номер
хиляда петстотин тридесет и осем/ с площ 478 /четиристотин седемдесет и
осем/ кв.м., в квартал 110 /сто и десет/ по плана на с. Рудник - с. Черно
море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници:
север - УПИ VII-1538; изток - УПИ ХIII-1538; юг - улица; запад - УПИ ХV1538 и УПИ VI-1538, актуван с Акт №5796/24.07.2009год. за частна
общинска собственост, с начална тръжна цена 9300 /девет хиляди и триста/
лева, без ДДС.

………………………………………………………………………………
25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на част от недвижим имот – публична
общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване от Регионална
библиотека „П.К.Яворов” – Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Община Бургас предоставя за срок от 5 години на Регионална
библиотека „Пейо К. Яворов"- Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. Богориди №
21, ЕИК 000047142, представляван от Наталия Вълчева Коцева с ЕГН
5403180595, за временно и безвъзмездно ползване на част от недвижим
имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, к/с
"Изгрев", ЦДГ № 30, представляващ помещения със самостоятелен
санитарен възел, с обща полезна площ 161 кв.м., разположени на I-ви етаж
на средна секция от триетажен масивен павилион, построен в
североизточната част на УПИ I в кв.29 по плана на к/с "Изгрев", гр. Бургас,
при граници: североизток - външен зид, северозапад - външен зид,
югоизток - вътрешен зид откъм ЦДГ, югозапад - вътрешен зид откъм ЦДГ
и вътрешен двор.
………………………………………………………………………………
26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на част от недвижим имот – общинска
собственост, за нуждите на Министерството на физическото възпитание и
спорта.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Министерството на физическото възпитание
и спорта , гр. София, бул. „Васил Левски" № 75, БУЛСТАТ 175745920,
представлявано от Министър Свилен Нейков, безвъзмездно за ползване за
срок от 5 /пет/ години, част от недвижим имот- публична общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг" №2
и представляващ помещение №6, с полезна площ 9.92 кв. м., при граници:
изток- помещение №8, запад- външен зид. север - външен зид и югвъншен зид по ул. „Княз Александър Батенберг" и помещение № 10, с
предверие, с обща полезна площ 14,00 кв.м., при граници: изток- външен
зид, запад-помещение №9, север - помещение №4 и юг- външен зид по ул.
„Княз Александър Батенберг.
Помещенията да се ползват за задоволяване на административни
нужди на Министерството на физическото възпитание и спорта на
територията на Община Бургас и региона.
………………………………………………………………………………

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк /бивш
Кърджалийски лагер/.
РЕШЕНИЕ:
1. Да се отдаде под наем, за срок от 3 /три/ години, на Сдружение
"Уинсърф клуб", част от масивна едноетажна сграда, находяща се в
Приморски парк, Бивш Кърджалийски лагер, с идентификатор
07079.618.3.12, с обща площ 428 кв.м., по кадастрална карта и
кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед № РД -189/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с полезна площ от
79,89 кв.м, при граници: изток-крайбрежна алея, запад-Морска градина,
север-клуб СК "Маратонец", юг-външен зид, срещу заплащане на месечен
наем в размер на 72,00 /седемдесет и два/ лева, без ДДС.
2. Да се отдаде под наем, за срок от 3 /три/ години, на СК
"Маратонец",част от масивна едноетажна сграда, находяща се в
Приморски парк, Бивш Кърджалийски лагер, с идентификатор
07079.618.3.12, с обща площ 428 кв.м., по кадастрална карта и
кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед № РД -189/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с полезна площ от
14,55 кв.м, при граници: изток-крайбрежна алея, запад-Морска градина,
север-"Дружество на художниците Бургас", юг-"Уиндсърф" клуб Бургас,
срещу заплащане на месечен наем в размер на 13,00 /тринадесет/ лева, без
ДДС.
3. Да се отдаде под наем, за срок от 3 /три/ години, на "Дружество на
художниците" -Бургас", част от масивна едноетажна сграда, находяща се в
Приморски парк, Бивш Кърджалийски лагер, с идентификатор
07079.618.3.12, с обща площ 428 кв.м., по кадастрална карта и
кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед № РД -189/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с полезна площ от
161,57 кв.м, при граници: изток-крайбрежна алея, запад-Морска градина,
север-Сдружение "Захари Зограф", юг- СК "Маратонец" гр.Бургас, срещу
заплащане
на месечен наем в размер на 145,00 /сто четиридесет и пет/
лева, без ДДС.
4. Да се отдаде под наем, за срок от 3 /три/ години, на Сдружение
"Захари Зограф", част от масивна едноетажна сграда, находя ща се в
Приморски парк, Бивш Кърджалийски лагер, с идентификатор
07079.618.3.12, с обща площ 428 кв.м., по кадастрална карта и
кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед № РД -189/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с полезна площ от
94.44 кв.м, при граници: изток-крайбрежна алея, запад-Морска градина,
север-външен зид", юг-„Дружество на художниците", срещу заплащане на
месечен наем в размер на 85,00 /осемдесет и пет/ лева, без ДДС.

………………………………………………………………………………
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Учредяване право на строеж в проектен имот
07079.671.422 за изграждане на обект Базова станция на МВР – „Шилото”.
РЕШЕНИЕ:
Да се сключи предварителен договор за учредяване безвъзмездно
право на строеж за изграждане на обект "Базова станция на МВР Шилото" в поземлен имот с идентификатор 07079.671.579 с площ 400 кв.м.
в полза на Министерството на вътрешните работи, ЕИК 000695235 със
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Шести септември" № 29,
представлявано от Цветан Ганчев Цветанов.
След влизане в сила на изменението на кадастралната карта на гр.
Бургас да се сключи окончателен договор.
………………………………………………………………………………
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Продължаване на договор за ползване на част от
недвижим имот-публична общинска собственост за здравно-социален
център на ромска общност в рамките на Компонент 5 на Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и „Превенция на туберкулозата в
България”.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
………………………………………………………………………………
30. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам.-кмет „Култура и
образование” на Община Бургас относно: Провеждане на конкурс за
отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска
собственост, за организиране на ученическото столово хранене.
РЕШЕНИЕ:
I. Да се проведе конкурс за отдаване под наем на обособени
части от имот -публична общинска собственост, за срок от 5 (пет)
години, за организиране на ученическо столово хранене, както следва:
1. Помещения (столова) с полезна плош 138,47 кв. м., находящи се в
сутерена в сградата на ОУ "Г. Бенковски" в гр. Бургас, при граници: изток
- външен зид; запад -външен зид ; север - външен зид; юг - склад и
павилион с полезна площ - 16,24 кв.м., находящ се в сградата на
училището при граници:изток - коридор, запад - външен зид, север - фоае,

юг - учебна стая с начална конкурсна цена 150, 00(сто и петдесет) лв. на
месец, без ДДС.
2. Помещения (столова) с полезна площ 303,75 кв.м., находящ се на в
сутерена в сградата на СОУ "Иван Вазов" и ПГЕЕ "К.Фотинов" и в гр.
Бургас, при граници: изток -умивалник и складови помещения, запад класна стая,стълбище и коридор, север -външен зид, юг - външен зид и
павилион за закуски с полезна площ 13,10 кв.м., находящ се на партера в
сградата на училището в гр. Бургас, при граници: изток - коридор, запад стълбище, север - външен зид, юг - коридор с начална конкурсна цена 200
(двеста) лв. на месец, без ДДС.
3. Помещения с полезна площ 34,40 м2, находящи се на първи етаж в
сградата на ОУ "Васил Левски" в кв.Горно Езерово, при граници: изток фоайе; запад - външен зид; север - външен зид и класна стая; юг медицински кабинет и чакалня, с начална конкурсна цена 80,00
(осемдесет) лв. на месец, без ДДС.Помещението е микрокухня -подходящо
за пакетирани закуски.
4. Помещения, с полезна площ 118,00 кв.м.,находящи се в сутерена в
сградата на ОУ "Любен Каравелов", гр.Бургас, при граници: изтоквътрешен зид,запад-външен зид,север-вътрешен зид,юг-външен зид, с
начална конкурсна цена 100, 00 (сто) лв. на месец, без ДДС.
5. Помещения с полезна площ 430,00 кв. м., находящи се на първи
етаж в блок "Г" на ОУ "Христо Ботев", кв. Долно Езерово, гр. Бургас, при
граници: изток- външен зид; запад - външен зид и стълбище блок "А";
север - външен зид; юг - външен зид, и павилион с полезна площ 10,45
кв.м. в сградата на училището с начална конкурсна цена 150,00 (сто и
петдесет) лв. на месец, без ДДС;
6. Помещения с полезна площ 89, 53 кв. м., находящи се в сутерена в
сградата на ОУ "Христо Ботев", с. Маринка, Община Бургас, при граници:
изток - вътрешен зид; запад - вътрешен зид; север - външен зид; юг вътрешен зид, с начална конкурсна цена 80,00 (осемдесет) лв. на месец, без
ДДС.
7. Помещения (столова) с полезна площ 476.76 кв.м., находящи се на
първи етаж в сградата на ОУ „Елин Пелин" в ж.к. „Меден Рудник", гр.
Бургас, при граници: изток -коридор; запад - външен зид; север - външен
зид; юг - външен зид и „Бюфет" за закуски с полезна площ 31,40 кв.м.,
находящи се на първи етаж в сградата на училището при граници: изток стълбище; запад - антре и стая портиер; север - външен зид; юг -коридор в
УПИ II, в кв. 18, по плана на ж.к. „Меден Рудник", гр. Бургас, с начална
конкурсна цена 200, 00 лв. на месец, без ДДС.
8. Помещение с полезна площ 108,10 кв. м., находящи се на първи
етаж в сградата на СОУ „Димчо Дебелянов" гр. Бургас, при граници: изток
- външен зид; запад - външен зид; север - коридор; юг - външен зид, с
начална конкурсна цена 150,00 (сто и петдесет) лв. на месец, без ДДС.
9. Помещение с полезна площ 140 кв. м., находящи се на първи етаж
в сградата на СОУ „Йордан Йовков" гр. Бургас, при граници: изток външен зид; запад - външен зид; север - коридор; юг - външен зид, с
начална конкурсна цена 150,00 (сто и петдесет) лв. на месец, без ДДС

10. Помещение с полезна площ 72,00 кв. м., находящи се в Блок №1
на сградата на СОУ „Константин Петканов" гр. Бургас, при граници: изток
- вътрешен зид; запад -вътрешен зид; север - външен зид; юг - вътрешен
зид, с начална конкурсна цена 150,00 (сто и петдесет) лв. на месец, без
ДДС
11. Помещение с полезна площ 320 кв. м., находящо в сутерена в
сградата на ОУ „Найден Геров" гр. Бургас, при граници: североизток външен зид към ул. „П. Войвода"; северозапад - вътрешен зид; югоизток вътрешен зид,югозапад- външен зид към двор с начална конкурсна цена
150, 00(сто и петдесет) лв. на месец, без ДДС
II. Определя следните изисквания към кандидатите:
1.Да организират храненето в ученическия стол (павилион), съгласно
Наредба № 37/21.07.2009г., в сила от 15.09.2009 г. за здравословно хранене
на учениците.
2.Качеството на хранителните продукти и стоки да отговаря на
изискванията на Закона за храните (обн.ДВ бр.90 от 15.10.1999г., изм. и
доп. бр.31 от 13.04.2007г., в сила от 13.04.2007г..), за което Изпълнителят
гарантира със сертификат за качество, произход и годност от производител
към момента на всяка доставка.
3.Доставяните продукти необходими за приготвянето на храната или
готовите закуски да бъдат съпроводени със сертификати за качество,
издадени от съответните надлежни органи.
4.Предлаганият асортимент да е съобразен със здравословното
хранене на учениците, в т.ч. и с изискванията на „Сборник рецепти за
ученическите столове и бюфети", издателство Техника, 2002г.
5.Цените на предлаганите продукти да не бъдат по-високи от
стойностите на продуктите, предлагани на пазара.
6.Да
разполага
с
квалифициран
персонал,
обезпечаващ
организирането на ученическото столово хранене.
7.Кандидатът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката,
който се доказва с копие от разплащателната ведомост за месеца,
предхождащ подаването на предложението.
8.Да представи доказателства за извършване на дейности по
организация на хранене / или продажба и разпространение на хранителни
продукти/.
9.Да поддържа за своя сметка техниката и съоръженията в
кухненския блок и предоставения инвентар, посочени в приемно предавателния протокол.
10.Да поема всички разходи за ел. енергия, вода, топлинна енергия и
други консумативи в наетия от фирмата обект.
11.Кандидатът да предложи инвестиции в обекта, както и социални
ангажименти към училището. Кандидатите следва да изготвят подробни
количествено стойностни сметки за видовете и количества строително –
монтажни работи, които ще извършат в обекта с оглед изискванията на

РИОКОЗ и Областна инспекция по труда за функциониране на
ученическия стол (павилион).
12.В проекто - договора, неразделна част от документацията за
провеждане на конкурса, да бъдат включени следните клаузи:
12.1.Качеството на предлаганата храна и количеството на влаганите
продукти подлежи на контрол от органите, оторизирани в дейността с
нормативни документи.
12.2.Изпълнителят поема всички отговорности, свързани с
изискванията на нормативните документи на РИОКОЗ и Областна
инспекция по труда.
12.3.Месечните наемни вноски да се прихващат от стойността на
извършените инвестиции. В случай, че размерът на направените
инвестиции е по-голям от общия размер на наемните вноски,
Изпълнителят не може да претендира заплащането им от Община Бургас.
12.4.Инвестициите на фирмите наематели ще се приспадат от наема
при представени съответни документи, фактури и след проверка и
актуване на обектите от комисия назначена със Заповед от Кмета на
Община Бургас.
III. Критерии за оценка на предложенията.
Критерии за оценка на предложената от участника цена и начин на
определяне на тежестта им в комплексната оценка - икономически най изгодното предложение, класирането да се извърши на база следните
критерии:
1. K1 - Цена(месечна наемна цена, в лева, без ДДС):
Кандидатите получават от 1 до 70 точки.
Оценяването се извършва по формулата:
K1 = Ц(участник) х 70,
Ц(максимална)
където Ц(участник) е предложената от кандидата цена, а Ц(максимална) е
най-високата предложена такава.
Тежест на критерия: N1=70.
2. К2 - Размер на инвестицията (в лева), която ще бъде вложена в
ученическия стол с приложени подробни количествено-стойностни
сметки за инвестицията.
Кандидатите получават от 1 до 30 точки.
Оценяването се извършва по формулата:
К2 = И(уч.) х 30,
И(макс)

където И(участник) е предложеният от кандидата размер на инвестиция, а
И (максимална) е най-високият предложен размер на инвестиция, която ще
бъде вложена в ученическия стол.
Тежест на критерия: N2=30.
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати
се извършва по формулата:
К=К1хN1+К2хN2
На първо място да бъде класиран кандидата получил най висока
комплексна оценка К.
………………………………………………………………………………
31. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и
публично-частно партньорство относно: Допълване на Годишната
План-програма за работата на Надзорния съвет на Агенцията за
приватизация и публично-частно партньорство за 2010 г. и Списъка с
обекти за приватизация съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 3, т. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/.
РЕШЕНИЕ:
1. Приема допълнение на Годишната План-програмата за работа на
Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство за 2010 год. и Списъка с обекти за приватизация, съгласно
чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК със следният общински имот:
- Обособен обект Автогара, гр. Малко Търново.
2. След изготвянето на приватизационната оценка обекта да се
предложи за закупуване първо на Община гр. Малко Търново.
3. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на
обособеният обект, сключването на договори за наем, аренда, дялово
участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на
договори за кредити с общински имоти.
………………………………………………………………………………
32. Докладна записка от Константин Косев – управител на
„Благоустройствени строежи” ЕООД относно: Отдаване под наем след
провеждане на публично оповестен конкурс или търг с явно наддаване на
недвижим имот, собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД за
срок от 10 години.
РЕШЕНИЕ:

I.Да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години, след
провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, следния
недвижим имот:
Масивна сграда «Бар Нептун», със застроена площ от 325 кв.м.
(триста двадесет и пет квадратни метра) , на един етаж, находяща се в
гр.Бургас, Приморски парк, при граници на имота: изток - плажна ивица,
запад - сграда «Плаж», север - Приморски парк, юг - плажна ивица,
собственост на «БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ» ЕООД - гр. Бургас.
II. Определя начална тръжна цена: месечна наемна цена в размер
на 5 200 лв.( пет хиляди и двеста лева), без ДДС.
III. Определя стъпка на наддаване: 520 лева /петстотин и двадесет
лева/ без ДДС.
IV. Определя следните изисквания към кандидатите:
1. Да е регистриран като търговско дружество или кооперация, или
като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския
съюз;
2. Да няма парични задължения:
- към държавата по смисъла на чл. 162, ал.2 от Данъчноосигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване
на задълженията;
- към Община Бургас ;
- към «БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ» ЕООД;
3. Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
V.Определя следните документи, които задължително следва да
се съдържат в предложенията за участие в търга:
1. Заявление за участие в търга - по образец, изготвен от управителя
на „Благоустройствени строежи" ЕООД;
2. Попълнена и подписана декларация по образец за съгласие с
условията за провеждане на търга;
3. Копие на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в
търга и за закупена тръжна документация;
4. Удостоверение за актуално правно състояние на юридическото
лице - кандидат , издадено от съответния окръжен съд, ако не е
пререгистриран съгласно ЗТР, с дата на издаване не по-късно от един
месец преди подаване на предложението;
5. Доказателства за икономическото и финансово състояние на
кандидата, а именно - копия на годишен баланс и отчет за приходите и
разходите на кандидата за последната година, заверен от одитор, съгласно
изискванията на Закона за счетоводството, съответно декларация, с
нотариална заверка на подписа, че кандидатът не подлежи на одиторски
контрол;;
6. Документи, издадени от съответните компетентни органи, за
удостоверяване, че кандидатът:
6.1. Няма парични задължения към държавата или към общината по
смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване
или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен;
6.2. Не се намира в производство по несъстоятелност;
6.3. Не е в производство по ликвидация;
6.4. За кандидата - юридическо лице да не е предвидено неговото
прекратяване в срок до 2021 г. включително. В този случай се представя
съответния дружествен договор, учредителен акт или устав.
7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в
тръжната процедура.
VI. Определя състав на комисията за провеждане на търгапетима членове, единият от които правоспособен юрист в състав:
трима общински съветници - Роза .Желева, Антон Берданков и Димо
Грудев, един представител на общинска администрация, определен от
Кмета на Общината, и един представител на „Благоустройствени
строежи"ЕООД, определен от управителя на дружеството.
VII. Определя депозит за участие в тръжната процедура, в размер
на 15 600 лв. /петнадесет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС, платими по
банков път по сметка в лева на „Благоустройствени строежи" ЕООД, гр.
Бургас IВАN: ВG 67 ВРВI 7937 1018 3932 01 в „Юробанк И Еф Джи
България" АД, ВIС код: ВРВIВGSF, или в брой в касата на дружеството,
в гр.Бургас, ул."Иван Богоров" № 20, всеки работен ден от 09,00 ч. до 17,00
ч., считано от датата на публикуване на решението за откриване на
тръжната процедура, до изтичане на крайния срок за подаване на
предложенията.
VIII. Определя цена на документацията за участие в тръжната
процедура, в размер на 300 /триста/ лева - невъстановими.
Документацията за участие в процедурата се закупува от
административната сграда на „Благоустройствени строежи" ЕООД,
гр.Бургас, ул."Иван Богоров" № 20, всеки работен ден, считано от датата
на публикуване на решението за откриване на тръжната процедура от 10.00
до 16.00 часа до последния ден, в който изтича крайния срок за подаване
на предложенията.
IX. Определя срок, в който лицата закупили тръжната
документация могат да отправят искане за разяснения по тръжната
процедура - до изтичане на крайния срок за подаване на предложенията.
X. Определя срок за подаване на предложения за участие в
тръжната процедура - до 17,00 ч. на тридесет и петия ден, считано от
датата на публикуване на решението за откриване на тръжната процедура в
национален и местен всекидневник.
XI. Определя дата и час за извършване на оглед на обекта,
предмет на търга - всеки работен ден, считано от датата на публикуване
на решението за откриване на тръжната процедура, до изтичане на крайния
срок за подаване на предложенията от 10,00 до 16,00 часа.
XII. Определя дата и място за провеждане на търга - третият
работен ден след изтичане на крайния срок за подаване на предложения, от

10.00 часа, в сградата на „Благоустройствени строежи" ЕООД, на ул. "Иван
Богоров" №20 в гр. Бургас.
XIII. Приема проекта на договор за наем
/проект/
ДОГОВОР ЗА НАЕМ
Днес,...........г., в гр. Бургас, между:
"БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД - гр. Бургас, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул."Иван Богоров" №20,
представлявано от Управителя Константин Косев, с ЕГН ............,
л.к........, издадена на ........ от МВР - ......., наричано по-нататък в договора
за краткост НАЕМОДАТЕЛ, от една страна, и от друга страна.......................................,
със
седалище
и
адрес
на
управление..........................., с БУЛСТАТ /ЕИК/.............., представлявано от
Управителя ............ ....., с ЕГН .................., с л.к. №........, издадена
на..............г. от МВР...................., от друга страна, като НАЕМАТЕЛ,
на основание чл.17, ал.16 от Наредбата за условията и реда, при
които Община Бургас участва в учредяването и упражнява правата си на
собственост в търговските дружества, решение по т.....от дневния ред на
проведено на .........г. заседание на Общински съвет Бургас /Протокол
№....../ и във връзка с проведена процедура по провеждане на публично
оповестен търг с явно наддаване, открита с Решение №................ г. на
Управителя на "БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД - гр. Бургас,
се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1./1/. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ правото на
временно и възмездно ползване на следния свой недвижим имот , описан в
акт за частна общинска собственост № 1372 от 24.09.1999г., а именно:
масивна сграда «Бар Нептун», със застроена площ от 325 кв.м. (триста
двадесет и пет квадратни метра), на един етаж, находяща се в гр.Бургас,
Приморски парк, при граници на имота: изток - плажна ивица, запад сграда «Плаж», север - Приморски парк, юг - плажна ивица, собственост на
«БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ» ЕООД - гр. Бургас /наричан по нататък в договора Обекта/.
/2/. Обектът се предава на НАЕМАТЕЛЯ за ползване в състоянието
към момента на подписване на договора, което се удостоверява със
съставен между страните приемно - предавателен протокол, неразделна
част от настоящия договор.

/3/. НАЕМАТЕЛЯТ има право да ползва отдаденият му под наем
обект с предназначение единствено за следните видове заведения за
хранене и развлечения:
1.Ресторант,
2.Заведение за бързо хранене,
3.Питейно заведение,
4.Кафе-сладкарница,
5.Бар, дискотека.
Привеждането на обекта в съответствие с изискванията на
нормативните актове за посочената дейност, ако е необходимо, както и за
нормалното функциониране на обекта ще се извърши изцяло и единствено
от НАЕМАТЕЛЯ и за негова сметка.
II. НАЕМНА ЦЕНА
Чл.2. /1/. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя Обекта на НАЕМАТЕЛЯ
срещу заплащане на ежемесечен наем в размер на.........лв. без ДДС.
/2/. В посочената в чл. 2./1/, наемна цена не са включени
консумативните разходи /ток, вода, телефон и др./, свързани с
експлоатацията на Обекта, както и такса битови отпадъци за обекта. Тези
разходи и такса се заплащат отделно от НАЕМАТЕЛЯ по реда и начините,
фиксирани в настоящия договор.
/3/. Наемната цена се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ авансово до 5-то
число на текущия месец по следната указана от НАЕМОДАТЕЛЯ банкова
сметка -........................................................................................
/4/. Размерът на наемната цена по ал. 2 се увеличава едностранно от
НАЕМОДАТЕЛЯ ежемесечно след изтичането на петата година от срока
на договора в случай на инфлация, със съответния процент съответстващ
на официалния инфлационен индекс на потребителските цени за периода,
публикуван от Националния статистически институт. За индексирането на
наемната цена страните за задължени да подпишат анекс към договора, в
тридневен срок от настъпване на събитието. В случай, че НАЕМАТЕЛЯ не
подпише съответния анекс, то НАЕМОДАТЕЛЯ има право да прекрати
едностранно и без предизвестие настоящия договор.
III. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.З. Правото на ползване върху отдадения под наем Обект съгласно
настоящия договор се предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за срок от 10 (десет)
години, считано от датата на подписване на договора.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл.4. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава:

а/ да заплаща уговорения в този договор месечен наем на
НАЕМОДАТЕЛЯ, като задължението за плащане се счита за изпълнено
точно, при заплащане на дължимата сума по посочен в чл. 2, ал. 3 от
договора начин.
б/ да заплаща всички консумативни разходи свързани с
експлоатацията на Обекта, вкл. дължимия ДДС върху тях. Консумираното
в Обекта електричество, топлоенергия, водоснабдяване се заплащат от
НАЕМАТЕЛЯ според показанията на монтираните в наетия обект
контролни
измервателни
уреди.
НАЕМАТЕЛЯТ
заплаща
на
експлоатационните дружества, ежемесечно конкретните суми за
консумативни разходи, в срок до три работни дни, считано от момента на
оформяне на дължимите суми. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща по аналогичния
начин и сметката за телефон в наетия обект, в случай, че ползва такъв.
НАЕМАТЕЛЯТ заплаща и съответната такса битови отпадъци за Обекта за
периода на настоящия договор.
в/ да не променя определената цел и предназначение по чл. 1, ал. 3, с
която може да ползва Обекта, без изричното писмено съгласие на
НАЕМОДАТЕЛЯ.
г/ да не извършва в Обекта дейности, забранени със закон или
подзаконов акт, за които не разполага с издадено по законоустановения
ред разрешение;
д/ да опазва Обекта и подобренията в него с грижата на добрия
стопанин и търговец, като спазва всички правила по противопожарна
охрана, хигиенни, строителни и други изисквания. При евентуално
възникване на пожар, наводнение или друга щета в наетия Обект по негова
вина, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да поеме за своя сметка вредите,
причинени от него, включително пропуснатите ползи на НАЕМОДАТЕЛЯ;
е/ да се съобразява с всички законови и подзаконови актове и
всякакви други нормативни изисквания, отнасящи се за Обекта или
неговото ползване. При констатирано нарушение и налагане на глоба или
имуществена санкция от компетентните органи и институции, същата се
заплаща от НАЕМАТЕЛЯ, а ако глобата или имуществената санкция бъде
наложена на НАЕМОДАТЕЛЯ, то НАЕМАТЕЛЯ дължи възстановяване на
съответната сума в тридневен срок от заплащането й по посочената
банкова сметка. Ако тази сума не бъде възстановена на НАЕМОДАТЕЛЯ,
то той има право да се снабди с изпълнителен лист срещу НАЕМАТЕЛЯ.
з/ да не прави промени и/или допълнения в/или към наетия Обект
засягащи конструктивната му сигурност, без предварителното писменото
съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
и/ да отстранява за своя сметка всички повреди по Обекта, които се
дължат на обикновеното употребление, или на поведение на трети лица;
к/ да извършва със свои средства и за своя сметка ремонти на наетия
Обекта, които са предизвикани от лошо стопанисване и/или неподходящо
използуване. Видът на ремонтните дейности по тази точка следва да бъдат
предварително съгласувани и одобрени писмено от НАЕМОДАТЕЛЯ;
л/ да посочи в писмен вид от свое име лице за контакти с
НАЕМОДАТЕЛЯ на място в Обекта, в тридневен срок след пускането в

експлоатация
на
обекта.
Всякакви
документи,
връчени
от
НАЕМОДАТЕЛЯ на посочения му от НАЕМАТЕЛЯ представител за
контакти на Обекта, ще се считат за връчени и на НАЕМАТЕЛЯ. При
промяна на упълномощения представител, НАЕМАТЕЛЯ е длъжен
незабавно да уведоми за това НАЕМОДАТЕЛЯ в писмен вид.
м/ НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотстъпва или пренаема Обекта
нито частично, нито изцяло, или да стопанисва и ползва същия съвместно с
трети лица, под каквато и да било форма, както и да не учредява каквито и
да е права на трети лица във връзка с изпълнението на настоящия договор
и правата и задълженията, произтичащи от него, включително да не залага
или по друг начин учредява тежести върху сумите, дължими на
НАЕМОДАТЕЛЯ по този договор;
н/ причинените вреди на Обекта през времетраенето на договора се
поправят от и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ
напусне помещението без да заплати нанесените вреди, той дължи
неустойка в двойния размер на сумата, удостоверена със съответни
писмени документи съставени от НАЕМОДАТЕЛЯ, на която възлиза
извършения ремонт за отстраняване на тези вреди, както и за пълния
размер на пропуснатите от НАЕМОДАТЕЛЯ ползи;
о/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не извършва строителни дейности
на Обекта, които да водят до неговата промяна в хоризонтално и
вертикално положение /промяна в площта и /или височината на обекта/.
п/ Да допуска в рамките на работното си време НАЕМОДАТЕЛЯ или
негов представител да влиза в Обекта, за да инспектира Обекта с цел точно
изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ.
р/ В 14-дневен срок, считано от датата подписване на настоящия
договор да сключи застрахователен договор за Обекта за всички
застрахователни рискове, за своя сметка, в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ.
Застрахователният договор следва да се актуализира за всяка календарна
година за срока на настоящия договор. Екземпляр от договора се предава
веднага след сключването му на НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл.5. При прекратяване на договора, всички извършени трайни
подобрения в Обекта остават за НАЕМОДАТЕЛЯ, като последният не
дължи обезщетение на НАЕМАТЕЛЯ. В този смисъл страните изрично
декларират и приемат, че извършените от НАЕМАТЕЛЯ ремонтни
дейности и подобрения по Обекта ще представляват дейности по текуща
поддръжка и обикновено употребление.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл.6. /1/. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава:
а/ да предостави Обекта на НАЕМАТЕЛЯ, като привеждането му в
състояние, позволяващо ползването му по предназначението описано в
чл.1, ал.З от настоящия договор е единствено за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
б/ да оказва нужното съдействие на НАЕМАТЕЛЯ при изпълнение
на неговите права и задължения;

в/ да не пречи с действие или бездействие на НАЕМАТЕЛЯ да
ползва по предназначение Обекта, предмет на настоящия договор.
/2/. НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да регулира и контролира
ползването на Обекта за ефикасното му управление, безопасност и
ежедневна работа, ако ползването смущава сигурността на Обекта.
VI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 7. /1/. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ изпадне в забава при
изплащането на дължимия месечен наем и/или консумативни разходи,
и/или такса битови отпадъци, същия дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ наред с
дължимите неплатени вноски и лихва в размер на 0,5 % /нула цяло и пет
процента/ върху неизплатените суми, за всеки просрочен ден. При забава с
повече от седем календарни дни, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да
прекрати едностранно и без предизвестие настоящия договор, като
прекратяването на договора не освобождава НАЕМАТЕЛЯ от
задължението му да изплати дължимите от него суми, ведно с начислените
върху тях лихви до момента на фактическото плащане на сумите и
дължимите неустойки.
/2/. За сумите по чл. 7, ал. 1 /незаплатени вноски и лихви за забава/ от
настоящия договор, НАЕМОДАТЕЛЯ има право на основание чл. 417, т. 3
ГПК да поиска от Бургаски районен съд издаване на заповед за незабавно
изпълнение и изпълнителен лист, като страните изрично приемат, че пред
съда обстоятелството по чл. 418, ал. 3 ГПК, че НАЕМАТЕЛЯ - длъжник не
е заплатил съответната дължима сума по указаната сметка и в срок, се
удостоверява и доказва с издаден официален документ /извлечение от
посочената банкова сметка/ от обслужващата банка на НАЕМОДАТЕЛЯ.
Чл.8. /1/. След изтичане на срока на договора или при
прекратяването му, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да предаде на
НАЕМОДАТЕЛЯ Обекта в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от
момента на преустановяване действието на договора за което страните
подписват приемно - предавателен протокол. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ
не спази срока за предаване на Обекта, същият дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ
обезщетение в размер на 1/15 (една петнадесета) част от дължимия към
този момент месечен наем за всеки просрочен ден , в който държи или
ползва Обекта, до окончателното му предаване на НАЕМОДАТЕЛЯ.
/2/. НАЕМАТЕЛЯТ дава изричното си съгласие, в случаите по
предходната алинея предаването на владението върху имота на
НАЕМОДАТЕЛЯ да бъде извършено с помощта на съдебен изпълнител
или по друг допустим от Закона начин.
Чл.9. /1/. За обезпечение на евентуално възникнали в полза на
НАЕМОДАТЕЛЯ обезщетения, неустойки и/или плащания на дължими
суми за наем, консумативни разходи, такси и др., НАЕМАТЕЛЯТ се
задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ допълнителна /депозитна/ сума
в размер на два месечни наема, или да осигури банкова гаранция в
посочения размер в месечен срок, считано от датата на сключване на
настоящия договор. За предоставянето на тази депозитна сума се съставя

отделен протокол. Депозитната сума, съответно банковата гаранция
подлежат на връщане на НАЕМАТЕЛЯ в тридневен срок от деня, в който
страните по настоящия договор подпишат протокол, съгласно който
декларират, че нямат претенции помежду си, произтичащи от
изпълнението на договора. В случай на претенции от страна на
НАЕМОДАТЕЛЯ по време на действие на този договор или след
прекратяването му, същият има неотменимото и безусловно право да се
обезщети от депозитната сума, съответно от банковата гаранция до
размера на претенциите. Обезщетяването на НАЕМОДАТЕЛЯ чрез
задържане на депозитната сума, или чрез усвояване на сумата по банковата
гаранция не освобождава НАЕМАТЕЛЯ от задължението да заплати на
НАЕМОДАТЕЛЯ обезщетение за пълния размер на нанесените му вреди,
включително пропуснати ползи, ако размера на тези вреди е по-голям от
размера на депозитната сума.
/2/. В случай, че НАЕМОДАТЕЛЯТ ползва суми от Депозита или от
банковата гаранция, при наличие на някое от основанията, посочени в
предходната алинея, НАЕМАТЕЛЯТ в срок до 7/седем/ работни дни от
уведомлението за извършено разходване, следва да депозира /допълни/
необходимата сума за възстановяване на Депозита или да предостави
банкова гаранция до първоначалния им размер.
Чл. 10. При положение че НАЕМАТЕЛЯ по собствено желание и
извън случаите на чл. 11, ал. 2, б. „г" поиска прекратяване на настоящия
договор, то същия следва да отправи едномесечно писмено предизвестие за
това до НАЕМОДАТЕЛЯ. В този случай Обекта се освобождава и предава
на НАЕМОДАТЕЛЯ в срок до 5 /пет/ работни дни след изтичането на
едномесечното писмено предизвестие за прекратяване на договора, като
НАЕМАТЕЛЯ дължи неустойка в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ в размер на
шест месечни наемни вноски платими в срока за освобождаване на Обекта.
VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.11. /1/. Настоящият договор се прекратява с изтичане на
договорения срок.
/2/. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на
договорния срок:
а/ по взаимно съгласие;
б/ от НАЕМОДАТЕЛЯ без предизвестие - в случаите по чл. 2, ал. 4 и
чл. 7, ал. 1 от настоящия договор;
в/ от НАЕМОДАТЕЛЯ със седемдневно писмено предизвестие
отправено до НАЕМАТЕЛЯ за отстраняване на други нарушения,
съответно неизпълнение на задължения от страна на НАЕМАТЕЛЯ по
договора, след което ще счита договорът за прекратен с всички
последствия от това;
г/ от НАЕМАТЕЛЯ - при системно нарушение на задължения на
НАЕМОДАТЕЛЯ. НАЕМАТЕЛЯТ следва да отправи на НАЕМОДАТЕЛЯ
7-дневно писмено предизвестие за отстраняване на нарушението, след
което има право да прекрати договора ако нарушението не е отстранено;

д/ едностранно - в случая на чл. 10.
е/ автоматично - при обявяване в несъстоятелност, респективно при
ликвидация на някоя от страните по договора.
/3/. В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие,
отношенията между страните се уреждат със споразумителен протокол.
/4/. Непосредствено преди датата на изтичане на срока на този
договор или при предсрочното му прекратяване, НАЕМАТЕЛЯТ се
задължава да отстрани всички табели и реклами, както и да вдигне своите
предмети и обзавеждане които не са трайно прикрепени в и около Обекта,
както и да поправи всякакви щети, причинени на наетия Обект.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.12. НАЕМОДАТЕЛЯТ няма да бъде отговорен за разходи или
вреди, понесени от НАЕМАТЕЛЯ или щети на имуществото на
НАЕМАТЕЛЯ в Обекта, дължащи се на причини извън контрола на
НАЕМОДАТЕЛЯ.
Чл.13. /1/. Настоящият договор влиза в сила от...........................
/2/. С изтичането на срока по чл. 3, действието на настоящия договор
се прекратява автоматично.
Чл. 14. Всяка промяна на договора се извършва, чрез писмени
споразумения между страните, които стават неразделна част от настоящия
договор.
Чл.15. Всички уведомления между страните по изпълнението на
настоящия договор се отправят в писмена форма, на посочените в
настоящия договор адреси или упълномощени лица за контакти.
Уведомлението се счита за надлежно щом като е изпратено на посочения
адрес, без значение дали същото е получено и какви са причините за това,
съответно получено от упълномощеното лице за контакти.
Чл.16. За неуредени в настоящия договор въпроси, се прилагат
разпоредбите на българското гражданско законодателство.
Чл.17. Споровете между страните се уреждат по споразумение, а при
не постигане на такова, се отнасят до родово компетентния Бургаски съд.
Чл.18. Настоящият договор се съставя в три еднообразни екземпляра
от които един за НАЕМОДАТЕЛЯ и два за НАЕМАТЕЛЯ и подписва пред
Нотариус, като разходите за това са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
ЗА НАЕМОДАТЕЛ

ЗА НАЕМАТЕЛ

………………………

………………….

XIV. Задължава управителя на „Благоустройствени строежи"
ЕООД гр.Бургас:

1. В съответствие с настоящите решения да предприеме
необходимите действия за откриване и провеждане на тръжна процедура за
отдаване под наем за срок от 10 години на:
- масивна сграда «Бар Нептун», със застроена площ от 325 кв.м.
(триста двадесет и пет квадратни метра) , на един етаж, находяща се в
гр.Бургас, Приморски парк, при граници на имота: изток - плажна ивица,
запад - сграда «Плаж», север - Приморски парк, юг - плажна ивица,
собственост на «БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ» ЕООД - гр. Бургас
2. Да изготви и утвърди тръжната документация, в съответствие с
чл.17, ал.4 от Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в
учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските
дружества, и настоящите решения.
3. Въз основа на резултатите от търга да сключи договор за наем с
класирания на първо място кандидат, съответно с класирания на второ
място кандидат при условията на чл. 17, ал. 16 от Наредбата за реда, по
който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на
собственост в търговските дружества.
4. В случай, че комисията направи предложение за прекратяване на
тръжната процедура, или са налице условията на чл. 17, ал. 16, изречение
последно от Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в
учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските
дружества, да прекрати с решение тръжната процедура.
………………………………………………………………………………
33. Докладна записка от група общински съветници на ПП „ГЕРБ”
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ от 2000 лева на
Хандбален клуб „Фрегата”-Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Да се отпусне сумата от 2000 (две хиляди) лева на Хандбален клуб
„Фрегата”-Бургас за участие в международен турнир по хандбал в
австрийския град Виена през месец септември тази година. Източник на
финансиране - приложение 5, т.4 Спортни мероприятия, т.3 - За
организиране на международен турнир по спортни танци.
………………………………………………………………………………
34. Докладна записка от общинските съветници на ПП СЕК относно:
Предоставяне на парични средства за подпомагане участието на отбора по
плуване за ветерани – гр. Бургас в държавно лично отборно първенство по
плуване за ветерани в гр. Велинград и предоставяне на плувен комплекс
„Флора” за безвъзмездно ползване от отбора.
РЕШЕНИЕ:

1.Предоставяне на плувен комплекс "Флора" за безвъзмездно
ползване от отбора по плуване за ветерани- гр.Бургас, по график определен
от общинска администрация.
2. Отпуска сумата от 4 000 лв. за осигуряване на участие в държавно
лично отборно първенство по плуване за ветерани в град Велинград на 1112.09.2010 г. Сумата да бъде осигурена от предвидените в бюджета за 2010
г. на Община Бургас средства по приложение 5, т.4 Спортни мероприятия,
т.З.
………………………………………………………………………………
35. Докладна записка от групата на общинските съветници от ПП
„ГЕРБ” относно: Подобряване организацията на движението и
предотвратяване на възможни пътно-транспортни произшествия (ПТП) на
територията на кв. Ветрен.
РЕШЕНИЕ:
Задължава общинската администрация да предвиди средства в
бюджета на Община Бургас за 2011 год. необходими за изграждане на
светофарна уредба в кв. Ветрен на кръстовището образувано от
пресичането на ГП I-6 и пътя за Бургаски минерални бани.
………………………………………………………………………………
36. Докладна записка от група общински съветници на ПП „ГЕРБ”
относно: Подобряване безопасността на движението на път I-9, в района
на разклонението за сервиз „Ситроен” с оглед предотвратяване на тежки
пътно-транспортни произшествия (ПТП).
РЕШЕНИЕ:
Възлага на общинска администрация да предвиди необходимите
средства в бюджет 2011 г., за проектиране и изграждане на мантинела
(стоманена предпазна ограда) на път I-9, посока от гр. Бургас за кв.
Сарафово, в района на разклонението за сервиз „Ситроен”.
………………………………………………………………………………
37. Докладна записка от Роза Арсова Желева – общ. Съветник от ПП
„ГЕРБ” относно: Възстановяване на парк „Росенец” и връщане на
привлекателността му за гражданите и гостите на Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
1. Да се ограничи достъпа на МПС до зелените площи на парка.

2. Да се задължи Общинска администрация да изготви цялостен
проект за възстановяване на парк „Росенец" и да кандидатства пред
Европейските програми за финансирането му.
3. Да се включи в капиталова програма 2011 г. обект
„Лесоустройствен проект на Лесопарк Росенец” – Община Бургас със
стойност за проектиране.
4. Да се създаде система за контрол и санкциониране на гражданите
замърсяващи парк „Росенец .
………………………………………………………………………………
38. Докладна записка от група общински съветници „Независими”
относно: Предотвратяване на пътно-транспортни произшествия на пътя
Бургас-Созопол.
РЕШЕНИЕ:
Възлага на Общинска администрация да отправи искане до
компетентните държавни органи във възможно най-кратки срокове да се
предприемат всички необходими и законоустановени действия за
създаване на условия за безопасно пресичане на пътя Бургас-Созопол в
участъка на спирка „Пода" от пешеходци.
………………………………………………………………………………
39. Докладна записка от Вълчо Чолаков-общински съветник от ПП
СДС относно: Наименуване на жилищен комплекс от затворен тип по
смисъла на §1, т.3 от ЗУЕС и наименуване на улица.
РЕШЕНИЕ:
1. Наименува жилищен комплекс от затворен тип, в град Бургас,
ж.к."Зорница", изграден върху поземлени имоти с идентификатори
07079.601.99 с площ от 6 999 кв.м., имот 07079.601.98 с площ от 1 479
кв.м. и имот 07079.601.97 с площ от 317 кв.м., с наименованието „ПЕРЛА",
имотите с указани граници съгласно приложени скици, издадени от СГККгр. Бургас.
2. Наименува обслужваща улица- тупик с ОТ347А- ОТ347В, в град
Бургас, ж.к."Зорница", с наименованието „ПЕРЛА".
………………………………………………………………………………
40. Докладна записка от Диана Йорданова – Председател на ПК БФ
при Общински съвет-Бургас относно: Одобряване на командировки на
Снежина Минчева Маджарова-Председател на ОС-Бургас за периода
01.01.2010-30.06.2010 год.
РЕШЕНИЕ:

Одобрява на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната разходите за командировки /дневни, нощувка, пътни разходи/ на
Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет-Бургас за
периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. в общ размер от 562,88 лв.
………………………………………………………………………………
41. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Атанас Красимиров Младенов.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Атанас Красимиров Младенов, ЕГН 7609180567
с постоянен адрес: гр. Бургас, кв. Горно Езерово, ул. „Перла” № 12
еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане лечението на
дъщеря му Венелина Атанасова Младенова.
………………………………………………………………………………
42. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Анка Йорданова Керанкова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Анка Йорданова Керанкова, ЕГН 3008030650,
живуща в гр. Бургас, ул. „Цар Симеон” № 95, вх. Б, ет. 1 еднократно сума
от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………………
43. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Ана Методиева Крушкова за дъщеря й Мария
Иванова Крушкова.
РЕШЕНИЕ:
Да се изплати от Общински бюджет на Ана Методиева Крушкова,
ЕГН 6401262839, живуща в гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Дубровник”
№ 6, еднократна сума от 500 лв. за подпомагане на лечението на дъщеря й
Мария Иванова Крушкова , ЕГН 8409070570.
………………………………………………………………………………

44. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Донка Иванова Желязкова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Донка Иванова Желязкова, ЕГН 3011240755,
живуща в гр. Бургас, к/с „Славейков” бл. 59, вх. 4, ет. 4 еднократно сума от
500 лв. /петстотин/ лева за закупуване на медикаменти.
………………………………………………………………………………
45. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Мирослав Неделчев Христов от Хриска Зафирова
Германова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Мирослав Неделчев Христов, ЕГН 6804300900,
живуща в гр. Бургас, с. Брястовец, ул. „Седемнадесета” № 1 еднократно
сума от 500 лв. /петстотин/ лева за закупуване на медикаменти.
………………………………………………………………………………
46. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Добринка Стоянова Фучеджиева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Добринка Стоянова Фучеджиева, ЕГН
6206220459, живуща в гр. Бургас, к/с „Изгрев” бл. 73, вх. А, ет. 1, ап. 2
еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лева за закупуване на медикаменти.
………………………………………………………………………………
47. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Зорка Петрова Кавалджиева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Зорка Петрова Кавалджиева, ЕГН 6510220758,
живуща в гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови” бл. 92, вх. В, ет. 4, ап. 53
еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на лечението й.

………………………………………………………………………………
48. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Гергана Иванова Тонева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Гергана Иванова Тонева, ЕГН 7212100752,
живуща в гр. Бургас, с. Рудник, ул. „Странджа” №20, еднократно сума от
500 лв. /петстотин/ лева за подпомагане на лечението й.
………………………………………………………………………………
49. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Павлина Димова Маринова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Павлина Димова Маринова, ЕГН 7508127570,
живуща в гр. Бургас, к/с „Меден Рудник” бл. 487, вх. В, ет. 4, еднократно
сума от 500 лв. /петстотин/ лева за неотложни ежедневни разходи.
………………………………………………………………………………
50. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Янка Дончева Иванова за майка си – Бина Бинева
Георгиева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Янка Дончева Иванова за майка й – Бина Бинева
Георгиева, ЕГН 3201230459, живуща в гр. Бургас, к/с „Бр. Миладинови”,
бл. 59, вх. 3, ет. 3 еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лева за
имплантирани метални плаки.
………………………………………………………………………………
51. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Михаил Иванов Домусчиев за майка му – Елена
Михалева Домусчиева.
РЕШЕНИЕ:

Да се предостави на Михаил Иванов Домусчиев, ЕГН 7102190441, за
майка му - Елена Михалева Домусчиева ЕГН 3011210452, живуща в гр.
Бургас, ул. „Юрий Венелин” № 40, вх. В, ет. 3, ап. 6 еднократно сума от
500 лв. /петстотин/ лева за изплащане на метална плака със съпътстващи
винтове.
………………………………………………………………………………
52. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Гергина Георгиева Георгиева за синът й Илия
Атанасов Ковачев.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Гергина Георгиева Георгиева ЕГН 7908137530
за синът й Илия Атанасов Ковачев ЕГН 0145300507, живуща в гр. Бургас,
к/с „Зорница” бл. 57, вх. 1, ет. 1, ап. 1 еднократно сума от 800 лв.
/осемстотин/ лева за поддържаща терапия.
………………………………………………………………………………
53. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Севинч Мехмед Мехмед.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Севинч Мехмед Мехмед ЕГН 6505180455,
живуща в гр. Бургас, к/с „Меден Рудник” бл. 103, вх. А, ет. 8, ап. 23
еднократно сума от 700 лв. /седемстотин/ лева за подпомагане на
лечението й.
………………………………………………………………………………
54. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Есмерай Неждет Ибрям.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Есмерай Неждет Ибрям, ЕГН 8207185079,
живуща в гр. Бургас, ул. „Гладстон” № 57, вх. 1, ет. 5 еднократно сума от
1 000 лв. /хиляда/ лева за рехабилитация и балнеолечение.
………………………………………………………………………………

55. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Никола Костов Константинов.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Никола Костов Константинов, ЕГН 5604240926,
живущ в гр. Бургас, к/с „Меден Рудник” бл. 114, вх. Г, ет. 4 еднократно
сума от 500 лв. /петстотин/ лева за ежедневни нужди.
………………………………………………………………………………
56. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Христина Иванова Въчева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Христина Иванова Въчева ЕГН 6408180476,
живуща в гр. Бургас, к/с „Меден Рудник” бл. 101, вх. Г, ет. 5, ап. среден
еднократно сума от 800 лв. /осемстотин/ лева за подпомагане на лечението
й.
………………………………………………………………………………
57. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Милка Тодорова Христова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Милка Тодорова Христова ЕГН 5803240657,
живуща в гр. Бургас, к/с „Меден Рудник” бл. 411, вх. 3, ет. 7, ап. 18
еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лева за подпомагане на лечението
й.
………………………………………………………………………………
58. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Павлина Милкова Милтиядова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Павлина Милкова Милтиядова, живуща в гр.
Бургас, к/с „Меден Рудник” бл. 418, вх. 3, ет. 4, ап. 9, еднократно сума от

500 лв. /петстотин/ лева за погасяване на дължими суми към Дирекция
„Местни приходи от данъци, такси и реклама” – Бургас.
………………………………………………………………………………
59. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Петър Тодоров Божилов.
РЕШЕНИЕ:
Да се изплати от Общински бюджет на Петър Тодоров Божилов ЕГН
8108110548, живущ в гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Пасат” № 8А,
еднократна сума от 500 лв. /петстотин/ лева за подпомагане на лечението
му.
………………………………………………………………………………
60. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на Георги
Стоянов Джангозов.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя искането за опрощаване на дължими държавни
вземания на Георги Стоянов Джангозов.
………………………………………………………………………………
61. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на Димитър
Георгиев Милков.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя искането за опрощаване на дължими държавни
вземания на Димитър Георгиев Милков.
………………………………………………………………………………
62. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на Делка
Колева Тунтева.

РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя искането за опрощаване на дължими държавни
вземания на Делка Колева Тунтева.
………………………………………………………………………………
63. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет на
Община Бургас относно: Приемане на схеми за въвеждане в
експлоатация на участъци от зоната за кратковременно паркиране.
РЕШЕНИЕ:
1. Приема схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за
кратковременно паркиране, както следва:
• Ул. Конт Андрованти -ул. Тракийска и ул. „Фердинандова" (в
участъка от ул. Тракийска до бул. „Христо Ботев")
• Ул. „Фердинандова" - в участъка между бул."Христо Ботев" и
ул."Уилям Гладстон „
• Ул. „Трапезица"
• Площад „Гаров"
• Ул. „Константин Фотинов"
• Ул. „Лермонтов" в участъка между ул. „Славянска" и ул.
„Митрополит Симеон"
• Ул. „Георги Кирков" в участъка между ул. „Лермонтов" и ул. „К.
Фотинов"
• бул. „Стефан Стамболов" в участъка между ул. „Цар Самуил" и ул.
„Левски"
• бул. „Стефан Стамболов" в участъка между ул. „Левски" и ул. „Хан
Аспарух"
• ул. „Левски" в участъка между ул. „Александровска" и бул.
„Стефан Стамболов"
• ул. „Славянска" в участъка между ул. „Хан Аспарух" и ул.
„Лермонтов
• Ул. „Цар Борис" в участъка между бул. „Христо Ботев" и площад
„Тройката"
• Улицата от западната страна на площад „Тройката" в участъка от
ул. „Цар Борис" до ул. „Сливница"
• ул. „Сливница" - в участъка между бул. „Христо Ботев" и ул.
„Александровска"
2. Паркирането по ул. „Сливница” е едностранно .
………………………………………………………………………………

64. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет на
Община Бургас относно: Утвърждаване размера на разхода във връзка с
прилагане на принудителна административна мярка, принудително
задържане на пътно превозно средство, чрез използване на техническо
средство „скоба”.
РЕШЕНИЕ:
Утвърждава сумата от 12.50 лева без ДДС, представляваща разходи
за извършване на дейностите по прилагане на техническо средство
„скоба”.
………………………………………………………………………………
65. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет на
Община Бургас относно: Приемане на допълнение и изменение на
приложение №2 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
………………………………………………………………………………
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