ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 37
от заседанието на 23.08.2010 година

ДНЕВЕН РЕД :
1. Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на проектно предложение
за интегриран градски транспорт на Бургас за финансиране по
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Операция
1.5. „Системи за устойчив градски транспорт”.

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Промяна на наименованието на Дневен
център за лица с умствена изостаналост на Дневен център за
възрастни с увреждания.

3. Докладна записка от група общински съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Промяна на движение на ППС по Т – образното
кръстовище при улиците „Димитър Димов” и „Константин
Величков” и У – образното кръстовище при ул. „Димитър Димов” и
локалната улица водеща до северния плаж.

4. Докладна записка от група общински съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Изграждане на пешеходна пътека и изкуствени
неравности пред бл. 72 в к-с П. Р. Славейков.

5. Докладна записка от група общински съветници
„Независими” относно: Отмяна на решение прието по т.40 от
дневния ред на 35-то заседание на Общински съвет Бургас,
проведено на 24.06.2010 г.

6. Докладна записка от група общински съветници
„Независими” относно: Изграждане на съоръжение за
преминаване на хора с увреждания и на детски колички.

7. Докладна записка от група общински съветници на
„Независими” относно: Обезопасяване на детска площадка.

8. Докладна записка от група общински съветници на
„Независими” относно: Проектиране и изграждане на паркоместа
и стоянки за таксиметрови автомобили на бул. „Тракия”, в участъка
между бл. 58 и кръстовището до бл. 44.

9. Докладна записка от Ивайло Харалампиев Стаматов –
общински съветник от група „Независими” в Общински съвет Бургас относно: Ремонт на улицата, намираща се между бл.64 и
бл.28 в ж. к. „Славейков”.

10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Актуализация на бюджета за 2010 г.

11. 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.

12. Докладна записка от Вълчо Чолаков-общински съветник от
ПП СДС относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас.

13. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Изграждане на нова база за приготвяне на
храна за „Детска млечна кухня” и „Домашен социален патронаж”.

14. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Поправка на явна фактическа грешка в
прието Приложение №1 към докладна записка по т.17 от дневния
ред на заседание на Общински съвет от 22.04.2010 г., (Протокол №
33) за провеждане на процедури за избор на проверители –
регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит за
годишните финансови отчети за 2010 г. на общинските търговски
дружества.

15. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник
и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация
и публично-частно партньорство относно: Определяне на нова
начална тръжна цена за продажба на общински имот: Обособен

обект-почивна база (собственост на „Благоустройствени строежи”
ЕООД), находяща се в лесопарк „Росенец”, гр. Бургас съгласно чл.3,
ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
/ЗПСК/ и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите.

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Изменение на Решение на Общинския
съвет прието по т.4 от дневния ред на Тридесет и шестото заседание,
проведено на 22 и 27.07.2010 г. (Протокол №36).

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Милена Пламенова Денева.

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Закупуване на терен за изграждане на
Канално-помпена станция, във връзка с „Интегриран проект за
управление на питейните и отпадни води – кв. Ветрен – в.з.
Минерални бани – кв. Банево, гр. Бургас.
……………………………………………………………………………
….

1. Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на проектно предложение
за интегриран градски транспорт на Бургас за финансиране по
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Операция
1.5. „Системи за устойчив градски транспорт”.
РЕШЕНИЕ:
1. Предназначението на сградите и инфраструктурата, обект на
интервенция по Проект за интегриран градски транспорт на Бургас ,
да не се променя за период не по-малък от 5 години след
приключването на дейностите по проекта.
2. Предназначението на закупените по проекта машини,
съоръжения, транспортни средства, нематериални активи да не се
променя за период не по-малък от 5 години след приключването на
дейностите по проекта.
……………………………………………………………………………
….

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Промяна на наименованието на Дневен
център за лица с умствена изостаналост на Дневен център за
възрастни с увреждания.
РЕШЕНИЕ:
Променя наименованието на Дневен център за лица с умствена
изостаналост, гр. Бургас, к-с „Славейков", бл.10, до вх.А, и до вх.В,
на Дневен център за възрастни хора с увреждания в к-с „Славейков",
гр. Бургас.
……………………………………………………………………………
….

3. Докладна записка от група общински съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Промяна на движение на ППС по Т – образното
кръстовище при улиците „Димитър Димов” и „Константин
Величков” и У – образното кръстовище при ул. „Димитър Димов” и
локалната улица водеща до северния плаж.
РЕШЕНИЕ:
Да се предприемат необходимите действия от компетентните
органи на Община-Бургас за проектиране и изграждане на кръгово
кръстовище или светофарно регулирано кръстовище при улиците
„Димитър Димов” и „Константин Величков” , с връзка за
транспортно обслужване на тези райони, с продължение на ул.”
К.Величков” до улицата водеща до северния плаж.
……………………………………………………………………………
….

4. Докладна записка от група общински съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Изграждане на пешеходна пътека и изкуствени
неравности пред бл. 72 в к-с П. Р. Славейков.
РЕШЕНИЕ:
Възлага на общинска администрация в Община Бургас да
изгради пешеходна пътека и изкуствени неравности пред бл.72 в
ж.к.”Славейков”, гр.Бургас.

……………………………………………………………………………
….

5. Докладна записка от група общински съветници
„Независими” относно: Отмяна на решение прието по т.40 от
дневния ред на 35-то заседание на Общински съвет Бургас,
проведено на 24.06.2010 г.
РЕШЕНИЕ:
Отменя свое решение, прието по т.40 от дневния ред на 35-то
заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 24.06.2010 г.
……………………………………………………………………………
….

6. Докладна записка от група общински съветници
„Независими” относно: Изграждане на съоръжение за
преминаване на хора с увреждания и на детски колички.
РЕШЕНИЕ:
Възлага на Общинска администрация във възможно найкратки срокове да предприеме всички необходими и
законоустановени действия за изграждане на необходимите
съоръжения за преминаване на лица с увреждания и на детски
колички през подлеза на бул. „Стефан Стамболов" разположен до
бл. 55, ж. к. „Славейков".
……………………………………………………………………………
….

7. Докладна записка от група общински съветници на
„Независими” относно: Обезопасяване на детска площадка.
РЕШЕНИЕ:
1.Възлага на Общинска администрация във възможно найкратки срокове да предприеме всички необходими и
законоустановени действия за обновяване на оборудването и за
преустановяване на възможността за преминаване на автомобили
през детска площадка, разположена зад бл. 136 в ж. к. „Меден

рудник".
2.Необходимите средства в размер на 14 814.79 лева да се
осигурят при актуализацията на бюджета.
……………………………………………………………………………
….

8. Докладна записка от група общински съветници на
„Независими” относно: Проектиране и изграждане на паркоместа
и стоянки за таксиметрови автомобили на бул. „Тракия”, в участъка
между бл. 58 и кръстовището до бл. 44.
РЕШЕНИЕ:
Докладната записка е отложена за следващо заседание.

……………………………………………………………………………
….

9. Докладна записка от Ивайло Харалампиев Стаматов –
общински съветник от група „Независими” в Общински съвет Бургас относно: Ремонт на улицата, намираща се между бл.64 и
бл.28 в ж. к. „Славейков”.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
……………………………………………………………………………
….

10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Актуализация на бюджета за 2010 г.
РЕШЕНИЕ:
1. Приема актуализирания бюджет на Община Бургас за 2010г.,
както следва:
По приходите:

150 213

857
В това число:
- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности по чл.10, ал.1
от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния
бюджет на РБългария за 2010г. и §18 от Преход но-заключителните
разпоредби на същия закон
63 133 444
- Приходи за делегирани държавни дейности
245
578
- Трансфери между бюджетни сметки
7517
5 585
- Преходен остатък по дейности държавна отговорност
253
Всичко държавни приходи:
Общински приходи: В това число:
- Данъчни приходи
675
- Неданъчни приходи
099
- Обща изравнителна субсидия
500
- Зимно поддържане на РПМ
300
- Целева субсидия от Републиканския бюджет за
капиталови разходи
400
- Предоставени трансфери
000
- Получени трансфери
602
- Банков заем
183
- Погасяване на краткосрочен заем
000
- Преходен остатък от общински дейности
306
Всичко общински приходи:

68 971 792
23 404
41 425
1 248
44
478
-390
363
15 383
-3 462
2 746
81 242

065
По разходите
857

150 213

В това число:
За дейности държавна отговорност
831
Резерв държавни дейности
961
За общински дейности
548
Резерв общински дейности
517

68 615
355
79 188
2 053

2. Намалява §97-00 - резерв от преходния остатък за 2009г. за
държавно делегирани дейности със сумата от 208 000 лева и
увеличава бюджетите на Художествена галерия - издръжка 10 000
лева, Дом за деца и юноши, лишени от родителски грижи
„Коджакафалията" - 50 000 лева, ОУ „Елин Пелин" - 90 000 лева,
ПГСАГ "Кольо Фичето" - 28 000 лева, ЦДГ №27 - 20 000 лева,
Помощно училище „Отец Паисий" - 10 000 лева.
3. Утвърждава актуализирания поименен списък на капиталовата
програма, в това число намаление със сумата от 537 000 лева с
източник на финансиране собствени бюджетни средства съгласно
Приложение № 4, със следните допълнения:
- Включва нов обект: „Обновяване фасадата на ГПНЕ "Гьоте"и
ГПАЕ"Гео Милев" чрез възстановяване и ремонт на съществуващата
каменна облицовка" на стойност 105 000 лв ,като средствата ще
бъдат осигурени от обект № 1410 „Подмяна на дограма в училища" .
- Промяна общата стойност на обект : № 1499
„Благоустрояване и възстановяване на детска площадка в
Приморски парк- стара част”, като общата стойност да бъде
намалена от 253 000 лв. на 150 000 лв., като отпадне финансирането
от външни източници в размер на 103 000 лв.
- Промяна общата стойност на обект : № 1581 „Изграждане на
спортен комплекс в к-с "Славейков", като общата стойност на обекта
да бъде увеличена на 2 612 620 лв., като обекта стане преходен за
2010-2011 г. с годишна задача за 2010 г. 112 620 лв. осигурени от
банков кредит и 2 500 000 лв за 2011 г. осигурени от външни
източници.
3.1. Утвърждава разпределението на средствата от целева субсидия,
съгласно чл.10, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона
за държавния бюджет за 2010г. за:
Обект №1481 „Реконструкция ул."Места" - ж.к."Лазур"

359 600
Обект №1128 „Пътно кръстовище към вилна зона
„Росенец" Бургас
118 800
Всичко:
478 400
3.2. Утвърждава актуализиран поименен списък на обектите, които
се финансират чрез §40-00 „Постъпления от продажба на
нефинансови активи" в размер на 4 359 524 лева съгласно
Приложение №5.
4. Завишава бюджетите на: ОП „Спортни имоти, паркинги, гаражи" 140 000 лева, в т.ч. 40 000 лева за работни заплати и 100 000 лева за
издръжка; ОП „Общински имоти" - 165 000 лева за издръжка;
Младежки културен център - 20 000 лева за издръжка; ЦДГ №3 текущ ремонт 12 000 лева; ЦДГ №2 - текущ ремонт 60 000 лева; ЦДГ
№27 - текущ ремонт 10 000 лева; ОДЗ №4 - текущ ремонт 5 000 лева;
за премахване на незаконни обекти - 20 000 лева; дейност 122
„Общинска администрация" - „Фонд за съфинансиране на проекти и
партньорства с неправителствени организации" -135 000 лева,
Оценка и актуализация на общинския план за развитие - 20 000 лева,
§42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет" 20 000 лева, дейност 285 „Доброволни формирования за защита при
бедствия", §10-15-10 000 лева.
5. Намалява §97-00 - резерв общински дейности със сумата от 94
820 лева.
6. Намалява дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа", §10-00 с 220 000 лева и увеличава дейност 603
„Водоснабдяване и канализация", §10-00 - 20 000 лева и дейност 604
„Осветление на улици и площади", §10-00 - 200 000 лева, увеличава
дейност 622 „Озеленяване” - §10-00 – 14 820 лв.
……………………………………………………………………………
….

11. 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:
Приема допълнение и изменение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас, като допълва р.VI
„Услуги извършвани от ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи" на
Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината,
съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2010 год. /Приложение № 2/, както
следва:
I. Точка 11 „Цени за кратковременно паркиране" става точка
13 и след думата паркиране се добавя изразът „извън „Синя зона";
II. Точка 12 „Абонамент на месец" става точка 14 и след
думата месец се добавя изразът „извън „Синя зона";
III. Създава се нова точка 15 със заглавие „Цени за
кратковременно паркиране в „Синя зона" и следното съдържание:
15. „Цени за кратковременно паркиране в
„Синя зона”
- Такса за кратковременно паркиране по чл.12 вкл. ДДС
от Наредбата за опазване на обществения ред
на територията на Община Бургас
- Месечна такса за служебен абонамент по
вкл. ДДС
чл.14 от Наредбата за опазване на обществения
ред на територията на Община Бургас
Годишна такса за преференциално паркиране
вкл. ДДС
по чл.22, ал.3 от Наредбата за опазване на
обществения ред на територията на Община
Бургас / 3,60 лева с вкл. ДДС на месец/

1.00/час
200.00
43.20

IV. Точка 13 „Преместване на МПС по чл.171, т.5, б.А от
ЗДвП" става точка 16;
V. Точка 14 „Плувен басейн Флора" става т.17.
VI. Точка 15 „Спортна площадка" Меден Рудник" става т.18
……………………………………………………………………………
….

12. Докладна записка от Вълчо Чолаков-общински съветник от
ПП СДС относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на

услуги на територията на Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас, в следния смисъл :
§1. Чл. 24, ал. 2 става: „Заболяването на детето да бъде
доказано с медицински документ или копие от болничен лист на
родител или настойник за гледане на болно дете”.
……………………………………………………………………………
….

13. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Изграждане на нова база за приготвяне на
храна за „Детска млечна кухня” и „Домашен социален патронаж”.
РЕШЕНИЕ:
Докладната записка е оттеглена от вносителя.
……………………………………………………………………………
….

14. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Поправка на явна фактическа грешка в
прието Приложение №1 към докладна записка по т.17 от дневния
ред на заседание на Общински съвет от 22.04.2010 г., (Протокол №
33) за провеждане на процедури за избор на проверители –
регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит за
годишните финансови отчети за 2010 г. на общинските търговски
дружества.
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва т.1 от Решение по т.17 от Протокол № 33/
22.04.2010г., както следва:
a) В Приложение № 1, раздел І, Показател К1 – Брой
часове за извършване на проверката – Тежест (Н1) на
показателя в комплексната оценка вместо 15 точки
става 20 точки. В изречението „Максимална стойност

на показателя ” вместо 15 точки става 20 точки;
б) В Приложение № 1, раздел І, Показател К2 – Одиторски
стаж. Тежест (Н2) на показателя в комплексната оценка
вместо 30 точки става 20 точки. В изречението
„Максимална стойност на показателя ” вместо 30 точки
става 20 точки;
в) В Приложение № 1, раздел І, Показател К4 – Начин на
разплащане. Тежест (Н4) в комплексната оценка вместо
15 точки става 20 точки.В изречението „Максимална
стойност на показателя ” вместо 15 точки става 20
точки.
2. Изменя Приложение № 1 от Решение по т.17 от Протокол
№ 33/ 22.04.2010г., както следва:
a) В Приложение № 1, Раздел І, Показател К2 изречението
било „Одиторския стаж да обхваща периода 1991-2010
година” става „Одиторския стаж да обхваща периода
1992-2010 година”.
б) В Приложение № 1, Раздел І, Показател К3 изречението
„Дружеството не е регистрирано по ЗДДС т.е. не ползва
данъчен кредит” отпада, а изречението било
„Предложената от кандидата цена на един работен час
трябва да включва цената на услугата „одит” с включен
данък добавена стойност” става „Предложената от
Кандидата цена на един работен час трябва да включва
цената на услугата “одит” без данък добавена стойност”.
в) В Приложение № 1, Раздел І, последно изречение - било
„При равни комплексни оценки класирането на
кандидатите се извършва съобразно посочения стаж като
одитор” става „При равни комплексни оценки
класирането на кандидатите се извършва по показател с
най-висока тежест – Цена на 1 работен час.”
г) В Приложение № 1, Раздел ІV, т.3 – било „Ценова
оферта – в съответствие с т.ІІІ от настоящата заповед”
става „Ценова оферта”.
……………………………………………………………………………
….

15. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник
и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация
и публично-частно партньорство относно: Определяне на нова
начална тръжна цена за продажба на общински имот: Обособен

обект-почивна база (собственост на „Благоустройствени строежи”
ЕООД), находяща се в лесопарк „Росенец”, гр. Бургас съгласно чл.3,
ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
/ЗПСК/ и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите.
РЕШЕНИЕ:
1. Определя нова начална тръжна цена за продажба на
общински имот: Обособен обект- почивна база(собственост на
"Благоустройствени строежи"ЕООД), находяща се в лесопарк
"Росенец", гр. Бургас в размер на 485 100 /четиристотин осемдесет и
пет хиляди и сто/ лева
- стъпка на наддаване 6000 /шест хиляди/ лева;
- депозит за участие 48 510 /четиридесет и осем хиляди
петстотин и десет / лева;
- метод на приватизация- публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът да се проведе на 16-я ден от датата на
обнародването на решението в "Държавен вестник"от 16,30 ч., в
заседателната зала на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.
3. Тръжната документация се закупува в Агенцията за
приватизация и ПЧП, ул. "Конт Андрованти" № 1-3, ет. 3, всеки
работен ден от 9 до 17 часа, в срок до 13-я ден включително от
датата на обнародването на решението в "Държавен вестник", на
цена 200 /двеста/ лева платими в брой в касата на Агенцията.
4. Депозитът за участие в размер на 48 510 /четиридесет и осем
хиляди петстотин и десет/ лева да се внесе по банков път до 15-ия
ден включително от датата на обнародването на решението в
"Държавен вестник", по IBAN сметка на Агенцията за приватизация
и ПЧП- Бургас, № ВG 28 SOМВ 9130 32 23998456, ВIС на
"Общинска банка" АД- Бургас - SOМВВGSF. Връщането на
депозита се извършва безкасово - с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок пет работни дни след
изтичането на срока за обжалване на решението на Надзорния съвет
на Агенцията за определяне на спечелилия участник.
5. Огледът на обекта се извършва с представител на
Агенцията през всички работни дни до 15-я ден включително от
датата на обнародването на решението в "Държавен вестник", след
представен платежен документ за закупена тръжна документация.
6. Срок и място за подаване на предложенията за участие в
търга - в Агенцията всеки работен ден до 15-ия ден включително от
датата на обнародването на решението в "Държавен вестник".
Изпращане на предложения по пощенски път не се допуска.
7. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с
имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие,

за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на
вземания, както и поемане на менителни задължения.
8. Възлага на АППЧП да организира и проведе търга.
……………………………………………………………………………
….

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Изменение на Решение на Общинския
съвет прието по т.4 от дневния ред на Тридесет и шестото заседание,
проведено на 22 и 27.07.2010 г. (Протокол №36).
РЕШЕНИЕ:
Изменя Решение на Общинският съвет, прието по т. 4 от
заседанието проведено на 22 и 27.07.2010 г. (Протокол №.36), както
следва:
Да поиска от Министерският съвет на Република България да
приеме решение за предоставяне в собственост на Община Бургас
следните имоти:
1. УПИ II в кв.11, целият с площ 2:5480 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 I691 в кв.7, целият с площ 14658 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, запад-свободен терен.
3. УПИ I709 и УПИ IV709 в кв. 9 с площи съответно 10180 кв.м.
и 2920 кв.м., за които е съставен Акт за частна държавна собственост
№3449/09.11.1998 год. при граници на имотите север-улица, изтоксвободен терен, юг-улица, запад-улица.
……………………………………………………………………………
….

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова

помощ в полза на физическо лице – Милена Пламенова Денева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Милена Пламенова Денева, живуща в гр.
Бургас, к/с „Лазур”, бл.77, вх.8, ет.6, еднократно сума от 2000 лв.
/две хиляди лева/ за подпомагане на лечението и продължаване на
интензивната химиотерапия.
……………………………………………………………………………
….

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Закупуване на терен за изграждане на
Канално-помпена станция, във връзка с „Интегриран проект за
управление на питейните и отпадни води – кв. Ветрен – в.з.
Минерални бани – кв. Банево, гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие Кметът на Община Бургас да сключи договор за
възмездно придобиване в собственост от Община Бургас чрез
покупка на 1 (един) дка идеална част от поземлен имот № 024008,
целия с площ 3,545 дка. и начин на трайно ползване - нива, четвърта
категория, находящ се в местността "Шосе бою" по Картата на
възстановената собственост на землище кв. Ветрен, гр. Бургас, при
граници: север- регулация на кв. Ветрен - им.№ 000158, изток поземлен имот № 024006 - нива, юг- полски път № 000054, запад полски път № 000054, собственост на наследници на Никола
Димитров Радулов, Владо Димитров Радулов и Благой Димитров
Радулов, съгласно договор от 01.06.2000 г. за доброволна делба на
земеделски земи , с нотариално заверени подписи, вписан рег. № 88,
том III от 20.06.2000 г. на Служба по вписванията при БРС, за сумата
68 453 (шестдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и три) лева.

……………………………………………………………………………
….

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п) Сн. Маджарова

