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

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

от Протокол № 38 
 

от заседанието на 23.09 r 24.09.2010 година 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Отчет за изпълнение на бюджета на приходите и 
разходите на Община Бургас към 30.06.2010 г. 
 
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи 
се пряко до общинска администрация от заседанията на 21.01.2010 г., 
11.02.2010 г., 18.03.2010 г., 22.04.2010 г., 20.05.2010 г. и 24.06.2010 г. 
 
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Даване съгласие за кандидатстване на Община Бургас 
пред Фонд "Енергийна ефективност". 
 
4. Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с 
проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни 
мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”. 
 
5. Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с 
проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие”. 
 
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Закупуване на терен за реализиране на проект 
„Отводняване района около СО „МАТ”, землище кв.Лозово, гр. Бургас” по 
ОП „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG 
161PO001/1.4-06/2010 г. „Подкрепа на дребномащабни мерки за 
предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.  
 
7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Въвеждане в Община Бургас на задължителна 



предучилищна подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст, от 
учебната 2010/2011 година. 
 
8. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: I. Съществуването на паралелки в прогимназиална и 
гимназиална степен за учебната 2010/2011 година в учебните заведения на 
територията на Община Бургас с по-малко от установения брой ученици, 
определен в Наредба №7 от 29.12.2000 година на МОМН.  

II. Съществуването на 1 маломерна сурдопаралелка в VІ клас на ОУ 
”П. К.Яворов” – Бургас и 2 паралелки в помощно училище «Отец Паисий»-
Бургас. 
 
9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Удостояване на драматурга Красимира Минкова 
посмъртно със званието „Почетен гражданин на Бургас”. 
 
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на деца 
сираци. 
 
11. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Приемане на Общинска стратегия за превенция 
на наркоманиите 2010 – 2015 гр. Бургас. 
 
12. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на помещения в СОУ „Йордан Йовков” – 
гр. Бургас за нуждите на Ресурсен център за подпомагане на 
интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни 
потребности-гр. Бургас. 
 
13. Докладна записка от общински съветници от ПП СЕК относно: 
Промяна на Приложение № 1 към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Бургас. 
 
14. Докладна записка Антонио Душепеев – Председател на ПК по 
здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас 
относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури 
„ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, 
живущи на територията на Община Бургас. 
 
15. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Промяна на решение по т.15 от заседание, 
проведено на 19, 20 и 24.11.2009 г. /Протокол № 27/. 
 



16. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Частична промяна на Решение на Общински 
съвет – Бургас по т.30 от Протокол №25/22.10.2009 г. 
 
17. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Информация за състоянието на търговските 
дружества със сто процента общинско участие и общинските предприятия 
за първото шестмесечие на 2010 год. 
 
18. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Избор на управител на „Бургаски пазари” 
ЕООД – Бургас. 
 
19. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Пререгистриране на „Областен диспансер за кожно – 
венерически заболявания със стационар – Бургас” ЕООД, в „Център за 
кожно – венерически заболявания” ЕООД. 
 
20. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Пререгистриране на „Междуабластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД в „Комплексен 
онкологичен център – Бургас” ЕООД. 
 
21. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Пререгистриране на „Областен диспансер за психични 
заболявания със стационар „Проф. д-р Иван Темков”- Бургас” ЕООД в 
„Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков” – Бургас” ЕООД. 
 
22. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Закупуване на апаратура тип „ELISA”, съдов доплер и 
лампа на „WOOD” за нуждите на „Областен диспансер за кожно – 
венерически заболявания със стационар – Бургас” ЕООД. 
 
23. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Закупуване на камина за разтваряне на цитостатици, 3 
броя инфузионни помпи, монитор за измерване дълбочината на 
анестезията, перфузор и автоматичен коагулометър за нуждите на 
„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – 
гр. Бургас” ЕООД. 
 
24. Доклад от Димитър Николов– кмет на Община Бургас относно: 
Уведомление от Съвета на директорите на „Венис Комерс” АД – София (с 
предходно наименование „Колоездачен клуб-К.К. Бургас”АД ) относно 
продажба на акции от капитала на дружеството 
 



25. Докладна записка от Ваклин Атанасов Стойновски - Общински 
съветник в Общински съвет гр. Бургас относно: Покана за разговор м/у 
ОС Бургас и изпълнителният директор на МБАЛ-Бургас АД, доц. д-р 
Стефан Станчев на редовната сесия на ОС Бургас през месец Октомври във 
връзка с подписания анекс м/у МБАЛ-Бургас АД и НЗОК намалящ 
средствата към болницата за месец Август с близо половин милион лева. 
 
26. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател 
на Общински съвет относно: Избор на член на Постоянната комисия  по 
международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени 
организации. 
 
27. Докладна записка от Снежина Маджарова – Председател на 
Общински съвет Бургас относно: Избор на членове на Надзорен съвет на 
Общинска агенция за приватизация – Бургас. 
 
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план 
– План за План за улична регулация на ул. „Алеко Константинов” о.т. 51-
о.т. 53 и ул. „Хан Аспарух” о.т. 9-о.т. 47а и ПУП – ПРЗ на УПИ I, кв.106 по 
плана на ЦГЧ Бургас /нов идентификатор 07079.612.305 по КК/. 
 
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 
план за трасе на кабел 20kV за външно ел.захранване на „Цех за сапани и 
текелажни изделия” в имот 6, масив 65, местност „Сулу дере”, землище 
Меден Рудник – идентификатор 07079.9.341. 
 
30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на помещение – частна общинска 
собственост за осъществяване функциите на „Оперно – филхармонично 
общество-Бургас”. 
 
31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне под наем на сграда в 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”. 
 
32. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет 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. 
 
33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Изкупуване на идеални части от поземлен имот – частна 



общинска собственост, с идентификатор 07079.607.216 по КК на гр. 
Бургас, идентичен с УПИ IX, кв.12 по плана на ж.к. „Лазур”, гр. Бургас, 
ведно с построената в него едноетажна масивна сграда и складово 
помещение. 
 
34. Докладна записка от Димитър Георгиев – управител на „Хляб и 
Хлебни изделия” ЕООД  относно:  Прекратяване на съсобственост върху 
ПИ с идентификатор 07079.605.165 по кадастралния план на Промишлена 
зона „Север” на гр. Бургас, бивш имот с пл. №147. 
 
35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Определяне оценка на земя, находяща се в кв. Банево, гр. 
Бургас на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от 
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007 г.) 
 
36. Докладна записка от групата общински съветници БСДП относно: 
Проблеми във връзка с разполагане на временни преместваеми обекти по 
плажната ивица на морски плаж Бургас „Север”. 
 
37. Докладна записка от група общински съветници на „Независими”  
относно: Изграждане на паметник посветен на обявяването на 
Независимостта на България на 22.09.1908 г. 
 
38. Докладна записка от общинските съветници от ПП „АТАКА” 
относно: Проектиране и изграждане на Православен кръст на остров 
„Света Анастасия”. 
 
39. Докладна записка от общинските съветници от ПП „АТАКА” 
относно: Подобряване на движението в района на завод „Кроношпан”. 
 
40. Докладна записка от група общински съветници „Независими”  
относно:  Отмяна в частта на т.5 от Приложение № 5.1 на решение по т.12 
от дневния ред на 32-то заседание на Общински съвет-Бургас, проведено 
на 18.03.2010 г. 
 
41. Докладна записка от група общински съветници „Независими”  
относно:  Отмяна на решение по т.18 от дневния ред на 37-то заседание на 
Общински съвет – Бургас, проведено на 23.08.2010 г. 
 
42. 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. 
 



43. Докладна записка от Здравко Сталев Сталев-общински съветник от 
група „Независими”  относно:  Преименуване на ул. „Анушка Драгиева” 
на ул. „Леандър Леге”. 
 
44. Докладна записка от общинските съветници от ПП СЕК  относно:  
Отмяна на решение  прието по т.36 от дневния ред на 36-то заседание на 
Общински съвет Бургас, проведено на 22 и 27.07.2010 г. 
 
45. Докладна записка от общинските съветници от ПП СЕК  относно:  
Направа на подход от бул. „Христо Ботев” към ул. „Св. Климент 
Охридски” за осигуряване достъп към подземният общински паркинг до 
„Операта”. 
 
46. Докладна записка от Ваклин Атанасов Стойновски - Общински 
съветник в Общински съвет гр. Бургас относно: Предприемане на 
мерки за намаляване на вредното въздействие на електромагнитните 
полета, излъчвани от разположените на територията на община Бургас 
базови станции и ретранслатори на мобилните оператори от GSM и UMTS 
мрежи. 
 
47. Докладна записка от група общински съветници от БСП-Бургас 
относно: Провеждане заседание на Общински съвет-Бургас по проблемите 
на инвалидите и лицата в неравностойно положение.   
 
48. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Соня Христова Петкова. 
 
49. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Ралица Илиева Христова. 
 
50. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Станка Недялкова Николова. 
 
51. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Радка Алексиева Жекова. 
 
52. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Николинка Вангелова Ганева. 
 



53. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Елена Иванова Петрова. 
 
54. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Невена Манолова Павлова. 
 
55. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице –  Донка Христова Дякова. 
 
56. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Евгения Иванова Попова. 
 
57. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Ирина Николова Станилова. 
 
58. Питания. 
 
59. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на решение за прехвърляне безсрочно право 
на строеж в полза на Община Бургас за изграждане на регионална система 
за управление на отпадъци. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
 

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Отчет за изпълнение на бюджета на 
приходите и разходите на Община Бургас към 30.06.2010 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА : 

1. Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община 
Бургас към 30.06.2010 г. , в т.ч по: 

1.1. Приходите и разходите по бюджетни сметки, функции,дейности 
и параграфи на Община Бургас съгласно Приложение -отчет форма БО-3 

1.2. Приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на 
Община Бургас, по функции съгласно Приложение -отчет форма ИБСФ 

2. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 30.06.2010 г, 
съгласно чл.9 от ЗОД. 



3. Приема извършените разходи до размера на фактическите 
съгласно чл.8,ал.З и ал.4 от ЗМДТ, в т.ч. за ЦДГ,детски ясли, млечна 
кухня, ДСП, и други за сметка и на останалите приходоизточници. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, 
отнасящи се пряко до общинска администрация от заседанията 
на 21.01.2010 г., 11.02.2010 г., 18.03.2010 г., 22.04.2010 г., 20.05.2010 
г. и 24.06.2010 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Приема за сведение отчета за изпълнение на решенията на 

Общинския съвет, отнасящи се пряко до общинска администрация , от 
заседанията на 21.01.2010 г., 11.02.2010 г., 18.03.2010 г., 22.04.2010 г., 
20.05.2010 г. и 24.06.2010 г. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Даване съгласие за кандидатстване на 
Община Бургас пред Фонд "Енергийна ефективност". 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
енергийната ефективност 

> I. Общински съвет - Бургас дава съгласие за поемане на 
дългосрочен дълг от Община Бургас за финансиране на проект за саниране 
и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 1 „Морска 
звезда", ОДЗ № 2 „Звездица Зорница", ОДЗ 9 „Делфин", ОДЗ 10 
„Славейче", ЦДГ 11 „Чайка" ЦДГ 31 „Веселушко", ЦДГ 28 „Детелина, 
ЦДГ 10 „Детелина" и ОУ „Георги Бенковски" и проект за 
„Енергоефективна реконструкция и модернизация на уличното осветления 
в Община Бургас - Първи етап, включващ входно-изходни и главни 
градски артерии при следните параметри: 
 1.Начин на изразходване на средствата - Прилагане на 
енергоспестяващи мерки в учебните заведения ОДЗ № 1 „Морска звезда", 
ОДЗ № 2 „Звездица Зорница", ОДЗ 9 „Делфин", ОДЗ 10 „Славейче", ЦДГ 
11 „Чайка" ЦДГ 31 „Веселушко", ЦДГ 28 „Детелина, ЦДГ 10 „Детелина" и 
ОУ „Георги Бенковски" и „Енергоефективна реконструкция и 
модернизация на уличното осветления в Община Бургас - Първи етап, 
включващ входно-изходни и главни градски артерии. 
 2.Финансираща институция - Фонд „Енергийна ефективност" 
 3.Максимален размер на дълга - 3 000 000 /три милиона/ лева 



 4.Валута на дълга - лева 
 5.Максимален срок на погасяване - 60 месеца 
 6.Максимален лихвен процент – 9 % (девет процента) 
 7.Условия на погасяване - по договаряне съгласно погасителен 
план. 
 8.Обезпечение по кредита - първи по ред особен залог на настоящи 
и бъдещи вземания от собствени приходи по смисъла на чл.6, ал.1, т.1 от 
Закона за общинския бюджет, покриващи 150 % от кредита 
 9.Такси и комисионни - няма 
 

II. Упълномощава и възлага на кмета на Общината да представлява 
да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически 
действия за: 
- кандидатстване за отпускане на кредит 
- подписване и подаване на всички необходими документи 
- сключване на договор за кредит при гореописаните условия 
-  учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен 
залог на вземанията, описани в т.8, в Централен регистър на особените 
залози. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

4. Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с 
проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010: 
„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на 
наводнения в градските агломерации”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по Оперативна 

програма «Регионално развитие 2007 – 2013г.», схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010: “Подкрепа за дребномащабни 
мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” с 
проектно предложение „Предотвратяване на наводнения в кварталите 
Долно Езерово и Лозово, Община Бургас чрез изграждане на 
дребномащабна инфраструктура” с общ бюджет до 2 105 263,16 лв., 
включващо следните обекти: две водохващания – пред водостока на ул. 
Одрин и в началото /южно/ на кв. Лозово и реконструкция на 
съществуваща помпена станция до ЖП надлеза в района на СО «МАТ» гр. 
Бургас, необходими за предотвратяване на наводненията в кварталите 
Долно Езерово и Лозово.  

 



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

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

5. Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с 
проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010: 
„Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по Оперативна 

програма «Регионално развитие 2007 – 2013 г.», схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010: “Подкрепа за интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие” с проектно предложение 
„Интегриран план за възстановяване и развитие на град Бургас” с общ 
бюджет до 1 000 000 лв. 

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

6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Закупуване на терен за реализиране на 
проект „Отводняване района около СО „МАТ”, землище кв.Лозово, 
гр. Бургас” по ОП „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG 161PO001/1.4-06/2010 г. „Подкрепа на 
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските 
агломерации”.  

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.Дава съгласие Кметът на Обшина Бургас да сключи договор за 

възмездно придобиване в собственост от Община Бургас чрез покупка на 
части от поземлени имоти, находящи се в землището на кв.Лозово, 
гр.Бургас, с идентификатори по одобрена Кадастрална карта на гр. Бургас, 
както следва: 



- 76/1188 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 
07079.4.806, целият с площ 1188 кв.м., при съседи: 07079.4.807, 
07079.605.309, 07079.4.805, 07079.605.4 и 07079.605.2; 

- 392/2786 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 
07079.4.808, целият с площ 2786 кв.м., при съседи: 07079.4.812, 
07079.605.309, 07079.4.807, 07079.605.2, 07079.605.3, собственост на 
наследници Таньо Танев Хилчев, съгласно Решение №ОБ/18.10.2004г. на 
Общинска служба по земеделие и гори - Бургас и нотариален акт №587, 
том III, рег.№3224, дело №521/2005г. на нотариус Надежда Маркова с рег. 
№409 на НК с район БРС, за сумата 23 800 /двадесет и три хиляди   и 
осемстотин/ лева. 

Средствата са включени в капиталовата програма на Община Бургас, 
§ 5400, Функция 01, обект 1551. 

2.0бщина Бургас придобива собствеността върху частите от 
цитираните имоти, ведно с правото да, изгради и стане собственик на 
отводнителните съоръжения по одобрения технически инвестиционен 
проект. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Въвеждане в Община Бургас на 
задължителна предучилищна подготовка на децата, навършили 5-
годишна възраст, от учебната 2010/2011 година. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Дава съгласие Община Бургас да бъде включена в проекта за 

поетапно въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на 
децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011 година. 

2. Задължава Кмета на Община Бургас да направи съответните 
постъпки в Министерството на образованието, младежта и науката за 
включването на Община Бургас в проекта за поетапно въвеждане на 
задължителната предучилищна подготовка на децата, навършили 
петгодишна възраст от учебната 2010/2011 година. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

8. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: I. Съществуването на паралелки в прогимназиална 
и гимназиална степен за учебната 2010/2011 година в учебните 
заведения на територията на Община Бургас с по-малко от 
установения брой ученици, определен в Наредба №7 от 29.12.2000 
година на МОМН.  



II. Съществуването на 1 маломерна сурдопаралелка в VІ клас на ОУ 
”П. К.Яворов” – Бургас и 2 паралелки в помощно училище «Отец 
Паисий»-Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.Разрешава за учебната 2010 / 2011 година съществуването на 47 

самостоятелни паралелки   с брой ученици  под установения минимум в 14 
училища, съгласно Приложение 1, неразделна част от докладната записка. 
 2. Да се заложат в бюджет 2011 г. средства в размер на 206 795 лв. 
годишно от § 97-резерв , т.”Съфинансиране” , за обезпечаване на учебния 
процес в посочените в Приложение 1  училища. 
 3.Задължава Кмета на Община Бургас да направи искане до 
Министъра на образованието, младежта и науката за разрешаване 
съществуването на : 
 

 1 паралелка за деца с увреден слух с 5 ученика в ОУ”П.К.Яворов”-
Бургас през учебната 2010/2011 г. и  

 
 
 2 паралелки в Помощно училище „Отец Паисий”/1 пар. VІІ клс с 4 

ученика и 1 паралелка в ІХ клас със 7 ученика / през учебната 
2010/2011 година. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Удостояване на драматурга Красимира 
Минкова посмъртно със званието „Почетен гражданин на Бургас”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас”  драматурга 

Красимира Минкова (посмъртно). 
 
………………………………………………………………………………. 
 

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

 
РЕШЕНИЕ:  

 
 



Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република 
България за отпускане персонална пенсия на Василена Димитрова 
Стоянова. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

11. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Приемане на Общинска стратегия за 
превенция на наркоманиите 2010 – 2015 гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Приема Общинска стратегия за превенция на наркоманиите 2010 – 

2015 гр. Бургас. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

12. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на помещения в СОУ „Йордан 
Йовков” – гр. Бургас за нуждите на Ресурсен център за подпомагане 
на интегрираното обучение на деца и ученици със специални 
образователни потребности-гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.Дава съгласие за предоставяне на 3 бр. помещения в СОУ ”Йордан 

Йовков”-Бургас, на първи етаж , с обща разгъната площ от 125 кв.м.,  за 
седалище на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение 
на деца и ученици със специални образователни потребности-гр.Бургас. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

13. Докладна записка от общински съветници от ПП СЕК относно: 
Промяна на Приложение № 1 към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Таксите за ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. 

терени за търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, 
столове, витрини, сергии, палатки и др., посочени в Приложение № 1 към 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Бургас , се променят и стават , както 
следва: 



- за обектите , оставащи в „Супер зона" , таксата става 23 лв. на кв.м. 
за месец. 

-  за обектите  в Първа зона таксата става 16 лв. на кв.м. за месец. 
-  за обектите във Втора зона таксата става 10 лв. на кв.м. за месец. 
-  за обектите в Трета зона таксата става 6 лв. на кв.м. за месец. 
-  за обектите в Четвърта зона таксата става 4 лв. на кв.м. за месец. 
2. Промените на таксите да влязат в сила от 01.01.2011 год. 
3. Създава нова зона „Приморски парк",  включваща обектите 

находящи се в Приморски парк, като приема следните такси за ползване на 
тротоари, площадки, улични платна и др. терени за търговска дейност на 
открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини, сергии, палатки и 
др. , в тази зона :  

-  летен сезон   , от месец април до м. октомври вкл.,  30 лв. на кв.м. 
за месец. 

-  зимен сезон , от месец ноември до м.март вкл., 20 лв. на кв.м. за 
месец. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

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

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Одобрява списъка с кандидатите и размера на отпуснатата сума за 

финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица , двойки и 
семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община 
Бургас, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 
решение. 

списък 
На одобрените за финансово подпомагане лица: 

 
1.Ивалина Асенова Григорова   - Вх.№ 94-И 00017/03.02.10 г.    - 2000 лв. 
Пост.адрес. Бургас, ж.к."Зорница",  
 
2. Марина Иванова Стефанова    - Вх.№ 94 М 00038/22.06.10 г.    - 2000 лв. 
Пост.адрес: Бургас, ж.к. „Изгрев" 
  
3. Кремена Петкова Пайова    -Вх. № 94 К 00020/05.07.10 г.         - 2000 лв. 
Пост.адрес: Бургас, ж.к. „Славейков"  



4. Женя Петкова Арабаджиева - Вх.№ 94 Ж 0007/13.07.1О г.        - 2000 лв. 
Пост.адрес: Бургас, бул. „Мария Луиза” 
 
5. Валентина Янкова Димитрова - Вх.№ 94 В 00027/13.07.10 г.    - 2000 лв. 
Пост.адрес: Бургас, ж.к."Славейков" 
 
6.Росица Наскова Хаджиева - Вх.№ 94 Р 00021/11.08.10 г.            - 2000 лв. 
Пост.адрес: Бургас, ж.к."Меден рудник"  
 
7.Димитринка Велчева Филчева - Вх.№ 94 Д 00048/20.08.10 г.    - 2000 лв. 
Пост.адрес: Бургас, ул."Любен Каравелов"  
 
8.Деляна Георгиева Георгиева - Вх. № 94 Д 00048/ 25.08.10 г.     - 2000 лв. 
Пост.адрес: Бургас, ж.к."Изгрев"  
 
9. Милена Райчева Царева - Вх.№ 94 М 00040/ 09.09. 10 г.           - 2000 лв. 
Пост.адрес: гр.Бургас, ж.к."Изгрев"  
 
10. Яна Жечева Вълчева -Вх. № 94 Я 00010/10.09.10 г.                - 2000 лв. 
Пост.адрес: гр.Бургас, ж.к."Изгрев"  
 
………………………………………………………………………………. 
 

15. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Промяна на решение по т.15 от заседание, 
проведено на 19, 20 и 24.11.2009 г. /Протокол № 27/. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Отменя решение , прието по т.15 на проведеното на 19, 20 и 

24.11.2009 г. заседание /Протокол № 27/ . 
2. Да се възложи на двама независими оценители изготвяне на нова, 

цялостна оценка на активите. 
3. Собствеността върху дяловете да се прехвърли едновременно с 

изплащане на първата вноска от дължимата сума, която ще бъде 
определена в резултат на новата оценка и приета от Общински съвет 
Бургас. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

16. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Частична промяна на Решение на 
Общински съвет – Бургас по т.30 от Протокол №25/22.10.2009 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 



Всички студенти, без постоянен и настоящ адрес в гр. Бургас, от 
Висшите учебни заведения на територията на гр. Бургас, имат право на 
карта за една линия от градския транспорт. 
 Община Бургас , със средства от общинския бюджет, компенсира 
15,00 лв. от стойността на картата. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

17. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Информация за състоянието на 
търговските дружества със сто процента общинско участие и 
общинските предприятия за първото шестмесечие на 2010 год. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Приема за сведение информацията за състоянието на търговските 

дружества със сто процента общинско участие и общинските предприятия 
за първото шестмесечие на 2010 год. 

  
………………………………………………………………………………. 
 

18. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Избор на управител на „Бургаски пазари” 
ЕООД – Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

19. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Пререгистриране на „Областен диспансер за кожно 
– венерически заболявания със стационар – Бургас” ЕООД, в 
„Център за кожно – венерически заболявания” ЕООД. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Открива процедура по пререгистрация на „Областен диспансер за 

кожно - венерически заболявания със стационар - Бургас" ЕООД, в 
„Център за кожно - венерически заболявания - Бургас" ЕООД. 

2. Възлага на управителя на „Областен диспансер за кожно - 
венерически заболявания със стационар - Бургас" ЕООД - д-р Невяна 
Йотова, да предприеме всички необходими и законосъобразни действия за 
пререгистрацията на „Областен диспансер за кожно - венерически 



заболявания със стационар - Бургас" ЕООД, в „Център за кожно -
венерически заболявания - Бургас" ЕООД. 

3. Възлага на управителя на „Областен диспансер за кожно - 
венерически заболявания със стационар - Бургас" ЕООД - д-р Невяна 
Йотова, да подаде документи до министъра на здравеопазването, за 
издаване на разрешение за извършване на лечебна дейност. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

20. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Пререгистриране на „Междуабластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД в 
„Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Открива процедура по пререгистрация на „Междуобластен 

диспансер за онкологични заболявания със стационар - Бургас" ЕООД, в 
„Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД. 

2.  Възлага на управителя на „Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар - Бургас" ЕООД - д-р Радостин 
Дичев, да предприеме всички необходими и законосъобразни действия за 
пререгистрацията на „Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания със стационар - Бургас" ЕООД, в „Комплексен онкологичен 
център - Бургас" ЕООД. 

3.  Възлага на управителя на „Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар - Бургас" ЕООД - д-р Радостин 
Дичев, да подаде документи до министъра на здравеопазването, за 
издаване на разрешение за извършване на лечебна дейност. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

21. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Пререгистриране на „Областен диспансер за 
психични заболявания със стационар „Проф. д-р Иван Темков”- 
Бургас” ЕООД в „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван 
Темков” – Бургас” ЕООД. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Открива процедура по пререгистрация на „Областен диспансер за 

психични заболявания със стационар „Проф. д-р Иван Темков" - Бургас" 
ЕООД, в „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков" - Бургас" 
ЕООД. 

 



2. Възлага на управителя на „Областен диспансер за психични 
заболявания със стационар „проф. д-р Иван Темков" - Бургас" ЕООД - д-р 
Лорис Сайян, да предприеме всички необходими и законосъобразни 
действия за пререгистрацията на „Областен диспансер за психични 
заболявания със стационар „Проф. д-р Иван Темков" - Бургас" ЕООД, в 
„Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков" - Бургас" ЕООД. 

 
3. Възлага на управителя на „Областен диспансер за психични 

заболявания със стационар „проф. д-р Иван Темков" - Бургас" ЕООД - д-р 
Лорис Сайян, да подаде документи до министъра на здравеопазването, за 
издаване на разрешение за извършване на лечебна дейност. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

22. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Закупуване на апаратура тип „ELISA”, съдов 
доплер и лампа на „WOOD” за нуждите на „Областен диспансер за 
кожно – венерически заболявания със стационар – Бургас” ЕООД. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Дава съгласие за закупуване за нуждите на „Областен диспансер за 

кожно – венерически заболявания със стационар – Бургас” ЕООД , със 
собствени на дружеството средства в размер до 15 хил. лв.,  на :  

- Апаратура тип "ELISA"; 
-  Съдов доплер ; 
-  Лампа на "WOOD". 

 
………………………………………………………………………………. 
 

23. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Закупуване на камина за разтваряне на 
цитостатици, 3 броя инфузионни помпи, монитор за измерване 
дълбочината на анестезията, перфузор и автоматичен коагулометър 
за нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания със стационар – гр. Бургас” ЕООД. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Дава съгласие за закупуване на апаратура със собствени на 

„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар -гр. 
Бургас" ЕООД средства в размер до 67 000 лева , на : 

- Камина за разтваряне на цитостатици- за отделението по 
химиотерапия; 



- Инфузионни помпи – 3 бр. и 1 бр. перфузор - за отделението по 
химиотерапия и за отделението по анестизиология и интензивно лечение , 
на стойност до 15 000 лева ; 

- Монитор за измерване на дълбочината на анестезията - за  
операционните зали ; 

- Автоматичен коагулометър 1 брой - рециклиран. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

24. Доклад от Димитър Николов– кмет на Община Бургас относно: 
Уведомление от Съвета на директорите на „Венис Комерс” АД – 
София (с предходно наименование „Колоездачен клуб-К.К. 
Бургас”АД ) относно продажба на акции от капитала на дружеството 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Не подкрепя подложеното на гласуване решение : „Общинският 

съвет не приема направеното предложение от Съвета на директорите на 
„Венис комерс”АД да се изкупят предложените за продажба 7 713 650 
обикновени поименни акции за сумата от 1 311 320.50 лв.” . 
 
………………………………………………………………………………. 
 

25. Докладна записка от Ваклин Атанасов Стойновски - Общински 
съветник в Общински съвет гр. Бургас относно: Покана за 
разговор м/у ОС Бургас и изпълнителният директор на МБАЛ-Бургас 
АД, доц. д-р Стефан Станчев на редовната сесия на ОС Бургас през 
месец Октомври във връзка с подписания анекс м/у МБАЛ-Бургас 
АД и НЗОК намалящ средствата към болницата за месец Август с 
близо половин милион лева. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

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

26. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – 
Председател на Общински съвет относно: Избор на член на 
Постоянната комисия  по международно сътрудничество, 
оперативни програми и неправителствени организации. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 



1. Освобождава като член на Постоянната комисия по международно 
сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации,  
общинския съветник Красимир Христов Николов. 

2. Избира общински съветник Ангел Грудев Ангелов за член на 
Постоянната комисия по международно сътрудничество, оперативни 
програми и неправителствени организации. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

27. Докладна записка от Снежина Маджарова – Председател на 
Общински съвет Бургас относно: Избор на членове на Надзорен 
съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Освобождава като член на Надзорния съвет  общинския съветник 

Деян Стойков Стойков. 
2. Избира 2 общински съветници Ангел Грудев Ангелов и Вълчо 

Иванов Чолаков за членове на Надзорния съвет.  
 
………………………………………………………………………………. 
 

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на изменение на Подробен 
устройствен план – План за План за улична регулация на ул. „Алеко 
Константинов” о.т. 51-о.т. 53 и ул. „Хан Аспарух” о.т. 9-о.т. 47а и 
ПУП – ПРЗ на УПИ I, кв.106 по плана на ЦГЧ Бургас /нов 
идентификатор 07079.612.305 по КК/. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Одобрява изменение на Подробен устройствен план - План за улична 

регулация на ул. „Алеко Константинов" о.т. 51-о.т.53 и ул."Хан Аспарух" 
о.т. 9 - о.т. 47а и изменение на ПУП - ПРЗ на кв.106 по плана на ЦГЧ 
Бургас /нов идентификатор 07079.612.305 по КК/, състоящо се в промяна 
на регулационната граница на УПИ I, като същата се провежда по 
имотната граница на имот 07079.612.305 по КК и предвиждане на нов УПИ 
II - за ТП, съгласно кафявите линии и надписи върху плана. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен 
план – Парцеларен план за трасе на кабел 20kV за външно 
ел.захранване на „Цех за сапани и текелажни изделия” в имот 6, 



масив 65, местност „Сулу дере”, землище Меден Рудник – 
идентификатор 07079.9.341. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на 

кабел 20к\/ за външно ел.захранване на "Цех за сапани и текелажни 
изделия" в имот 6, масив 65, местност "Сулу дере", землище Меден Рудник 
- идентификатор 07079.9.341 . 
 
………………………………………………………………………………. 
 

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на помещение – частна 
общинска собственост за осъществяване функциите на „Оперно – 
филхармонично общество-Бургас”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне под наем на сграда в 
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:  

 
Община Бургас, предоставя под наем за срок от пет години на 

Фондация "Областен ромски съюз" Бургас- сдружение с нестопанска цел, 
регистрирано по фирмено дело № 1218/1999 г. по описа на Бургаски 
окръжен съд и вписано с партиден № 38, том 1, стр.384, данъчен № 
1020027653, БУЛСТАТ - 102613661, представлявано от Председателя на 
управителния съвет - Митко Върбанов Доков за работа на "Здравно 
социален център" за нуждите на Компонент 5 на Програма "Привенция и 
контрол на ХИВ / СПИН", обособен имот - публична общинска 
собственост, представляващ масивна, едноетажна сграда с идентификатор 
07079.660.289.3 по КК и КР на гр.Бургас, находяща се в двора на ОУ 
"Хр.Ботев" в кв.Победа, ул."Велека" № 2, гр.Бургас, с полезна площ от 150 
кв.м., срещу заплащане на месечен наем в размер на 90 лева /без ДДС/. 
………………………………………………………………………………. 



 
32. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет 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:  

 
І.Да се проведе конкурс за отдаване под наем на обособена част 

от имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, за 
организиране на ученическото столово хранене, както следва: 

1. Павилион за закуски с полезна площ 15,5кв.м., находящ се на 
партерен етаж в сградата на  ГЧЕ “Васил Левски” в гр.Бургас, при 
граници: изток – стълбище към І-ви етаж, запад – училище „П.К.Яворов”, 
север – заден двор, юг – коридор с начална конкурсна цена  120,00лв. без 
ДДС. 

2 Помещение (бюфет) с полезна площ 72,00 м2, находящо се в блок 
№ 1 на сградата на СОУ „Константин Петканов", гр.Бургас, при граници: 
изток - вътрешен зид; запад-вътрешен зид; север-външен зид;юг-вьтрешен 
зид, с начална конкурсна цена 100,00 (сто) лв. на месец без ДДС , и  

3. 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 60,00 (шестдесет) лв. на месец, без 
ДДС. 
 

ІІ. Определя следните изисквания към кандидатите: 
1.Предлаганият асортимент в ученическия стол или павилион да е 

съобразен съгласно Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за Здравословно хранене 
на учениците, изд. от МЗ, обн.ДВ бр.63 от 07.08.2009г. в сила от 
15.09.2009год.  

2.Качеството на хранителните продукти и стоки да отговаря на 
изискванията на Закона за храните (обн.ДВ бр.90 от 15.10.1999 г., изм. и 
доп. бр.31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г..), за което Изпълнителят 
гарантира със сертификат за качество, произход и годност от производител 
към момента на всяка доставка. 

3.Доставяните продукти да бъдат съпроводени със сертификати за 
качество, издадени от съответните надлежни органи. 

4.Предлаганата храна в столовете да е приготвена съгласно 
изискванията на „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, 
издателство Техника, 2002 г., както и да се спазва Наредба № 23 от 2005 г. 
за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр.63 от 2005 г.). 

5. Цените на предлаганите асортименти да не са по-високи от 
пазарните със същия грамаж. 



6.Кандидатът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, 
който се доказва с копие от разплащателната ведомост за месеца, 
предхождащ подаването на предложението 

7.Да разполагат с квалифициран персонал, обезпечаващ 
организирането на ученическото столово хранене. 

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 приемо – 
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 Общината. 

     12.4.Инвестициите на фирмите наематели ще се приспадат от 
наема при представени съответни фактури за извършена дейност и след 
получаване на Акт 19 при извършени проверка на обектите от комисия 
назначена със Заповед от Кмета на Община Бургас. 

 
ІІІ. 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. К1 – Цена (месечна наемна цена, в лева, без ДДС): 

Кандидатите получават от 1 до 70 точки. 
Оценяването се извършва по формулата: 



 
К1 = 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 
помещението 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. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Изкупуване на идеални части от поземлен 
имот – частна общинска собственост, с идентификатор 07079.607.216 
по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ IX, кв.12 по плана на ж.к. 
„Лазур”, гр. Бургас, ведно с построената в него едноетажна масивна 
сграда и складово помещение. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Да се продаде на Неделчо Иванов Иванов,  л.к. № 104877009, изд. 

на 26.09.2000 г., и постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Батак" № 33, недвижим 
имот, частна общинска собственост, находящ се в Община Бургас, 



представляващ 102,62/427 кв.м идеални части от ПИ с идентификатор 
07079.607.216 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ IX, кв. 12 по плана на 
ж.к. „Лазур", гр. Бургас, целият с площ 427 кв.м., при съседи: 
07079.607.477, 07079.607.217, 07079.607.226, 07079.607.225 и 
07079.607.215, ведно с едноетажна масивна жилищна сграда със застроена 
площ 48,16 кв.м. и полумасивно складово помещение със застроена площ 
14,33 кв.м.,  за сумата 125 000 лв. (сто двадесет и пет хиляди) лева, без 
ДДС. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

34. Докладна записка от Димитър Георгиев – управител на „Хляб и 
Хлебни изделия” ЕООД  относно:  Прекратяване на съсобственост 
върху ПИ с идентификатор 07079.605.165 по кадастралния план на 
Промишлена зона „Север” на гр. Бургас, бивш имот с пл. №147. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.Дава съгласие да се извърши доброволна делба на сега 

съществуващия в ПЗ "Север" на гр. Бургас ПИ с идентификатор 
07079.605.165 ,с площ от 24987 кв.м. , между "Хляб и хлебни изделия" 
ЕООД , от една страна и Фондация "Павел и Анка Хаджипетрови"; Райна 
Недева Стратиева; Антоанета Иванова Хаджипетрова; Станка Георгиева 
Мелехранова; Ана Ангелова Бърова; Дора Христова Асенова; Мария 
Александрова Вълчева; Михаела Ивайлова Петрова и Ганка Александрова 
Хаджипетрова-Станчева , от друга страна. 

 
2.Одобрява проекта на договор за доброволна делба , съгласно който 

"Хляб и хлебни изделия" ЕООД получава в дял ПИ с идентификатор 
07079.605.165 , с площ от 23 067 кв.м., а останалите съсобственици 
получават в общ дял ПИ с идентификатор 07079.605.454 ,с площ от 1920 
кв.м. 

 
3. Възлага на Управителя на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД да внесе 

в Агенцията по геодезия, картография и кадастър - Бургас проекта за 
изменение на кадастралната карта за обособяване на двата самостоятелни 
поземлени имота и да подпише договора за доброволна делба на тези 
имоти. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Определяне оценка на земя, находяща се 
в кв. Банево, гр. Бургас на физическо лице, с учредено право на 



ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 
2007 г.) 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Определя оценката на земята на (УПИ) ХIII-655, кв. 45 по плана на 

кв.Банево, гр. Бургас, целият с площ 500 кв. метра (петстотин), при 
граници: север-УПИ IХ-651, изток-УПИ ХII-654, юг-улица, запад-УПИ 
ХХII-655, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
6147/26.07.2010 година., в размер на 70,00 /седемдесет/ лева без ДДС, 
изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ. 

В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Георги Димов 
Георгиев ,с постоянен адрес гр. Бургас, ул.»Странджа» № 32, вх. А, ет. 9, 
да заплати на Община Бургас цената на земята. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

36. Докладна записка от групата общински съветници БСДП 
относно: Проблеми във връзка с разполагане на временни 
преместваеми обекти по плажната ивица на морски плаж Бургас 
„Север”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.Започнатите процедури по чл.57а от ЗУТ да продължат до 

решаване на проблемите с плажните ивици. 
2.Препоръчва на Гл.архитект на Община Бургас, при внасяне от 

концесионера на плажа схемата с посочени точки, размери и площи на 
преместваемите обекти и прилежащите към тях скари, чадъри и сенници, 
да се представи за съгласуване от Общински съвет Бургас. 

3.Препоръчва на общинска администрация в изготвения проект на 
Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна 
дейност на територията на Община Бургас, да се предвидят разпоредби за 
плажната ивица, относно: точно регламентирана площ на заетите с маси, 
чадъри, тенти, перголи и слънцезащитни тенти. 

4.Предлага от страна на Общински съвет да се внесе в МРРБ 
предложение за намаляване на заетите площи в плановете, вместо 1 и 2 % 
да стане 0,5 - 1 % и се фиксира процента зает от плажната ивица от скари, 
перголи, слънцезащитни тенти, чадъри към временните обекти, като същия 
не надвишава процент зает от закритите обекти. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

37. Докладна записка от група общински съветници на 
„Независими”  относно: Изграждане на паметник посветен на 
обявяването на Независимостта на България на 22.09.1908 г. 



 
РЕШЕНИЕ:  

 
I. На   следващото   заседание   на   Общинския   съвет   общинска 

администрация да представи: 
1. Необходимата документация за отреждане на точното място в 

гр. Бургас за изграждане на паметник посветен на обявяването на 
Независимостта на България на 22.09.1908 г.;  

2. Доклад за необходимите финансови средства за възлагане на 
проект за реализация ; 

3. Конкурсна документация за възлагане на проектирането и 
изграждането на паметника. 

II. Необходимите финансови средства за изграждане на 
паметник посветен на обявяването на Независимостта на България на 
22.09.1908 г. да бъдат предвидени в бюджета на Община Бургас за 
2011 г. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

38. Докладна записка от общинските съветници от ПП „АТАКА” 
относно: Проектиране и изграждане на Православен кръст на остров 
„Света Анастасия”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Задължава общинска администрация след проучване и 

съгласуване с всички институции да проектира и изгради 
православен кръст на остров „Света Анастасия” . 

2. Средствата да се заложат в бюджета на Община Бургас за 2011 
година. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

39. Докладна записка от общинските съветници от ПП „АТАКА” 
относно: Подобряване на движението в района на завод 
„Кроношпан”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се възложи на Общинска Администрация и Дирекция "УКОРС" 

на Община Бургас да вземат необходимите мерки, като отстранят 
неправомерно спрелите и паркирали транспортни средства и освободят 
съответните ленти за нормално движение на останалите участници в 
движението. 
 



………………………………………………………………………………. 
 

40. Докладна записка от група общински съветници „Независими”  
относно:  Отмяна в частта на т.5 от Приложение № 5.1 на решение 
по т.12 от дневния ред на 32-то заседание на Общински съвет-
Бургас, проведено на 18.03.2010 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

41. Докладна записка от група общински съветници „Независими”  
относно:  Отмяна на решение по т.18 от дневния ред на 37-то 
заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 23.08.2010 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

42. 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:  

 
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

43. Докладна записка от Здравко Сталев Сталев-общински 
съветник от група „Независими”  относно:  Преименуване на ул. 
„Анушка Драгиева” на ул. „Леандър Леге”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 
………………………………………………………………………………. 
 



44. Докладна записка от общинските съветници от ПП СЕК  
относно:  Отмяна на решение  прието по т.36 от дневния ред на 36-
то заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 22 и 
27.07.2010 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
 

 Не подкрепя докладната записка и предложения проект за решение. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

45. Докладна записка от общинските съветници от ПП СЕК  
относно:  Направа на подход от бул. „Христо Ботев” към ул. „Св. 
Климент Охридски” за осигуряване достъп към подземният 
общински паркинг до „Операта”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Отлага за следващото заседание разглеждането на докладната 

записка. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

46. Докладна записка от Ваклин Атанасов Стойновски - Общински 
съветник в Общински съвет гр. Бургас относно: Предприемане на 
мерки за намаляване на вредното въздействие на електромагнитните 
полета, излъчвани от разположените на територията на община 
Бургас базови станции и ретранслатори на мобилните оператори от 
GSM и UMTS мрежи. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Докладната записка е оттеглена от вносителя. 

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

47. Докладна записка от група общински съветници от БСП-Бургас 
относно: Провеждане заседание на Общински съвет-Бургас по 
проблемите на инвалидите и лицата в неравностойно положение.   

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Докладната записка е оттеглена от вносителя. 

 



………………………………………………………………………………. 
 

48. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице – Соня Христова Петкова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Соня Христова Петкова, живуща в гр. Бургас, с 

постоянен адрес гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Подп. Калитин" № 13 с 
настоящ адрес гр. Бургас, ул. „Цар Асен" № 54, вх. 2, ет. 6 ,еднократно 
сума от 600 лв. /шестстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни нужди. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

49. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице – Ралица Илиева Христова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Ралица Илиева Христова, живуща в гр. Бургас, с 

постоянен адрес гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Владислав" № 20 , еднократно 
сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни нужди. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

50. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице – Станка Недялкова Николова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Станка Недялкова Николова, живуща в гр. 

Бургас, с постоянен адрес гр. Бургас, с. Маринка, ул. „Оборище" № 23 , 
еднократно сума от 600 лв. /шестстотин/ лв. за неотложни социални нужди. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

51. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице – Радка Алексиева Жекова. 

 
РЕШЕНИЕ:  



 
Да се предостави на Радка Алексиева Жекова, живуща в гр. Бургас, с 

постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Меден рудник”, бл.80, вх.3, ет.8, ап. 
Среден, еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на 
ежедневни нужди. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

52. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице – Николинка Вангелова Ганева. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Николинка Вангелова Ганева, живуща в гр. 

Бургас, к/с «Зорница», бл. 45, ет. 5, ап. 407 , еднократно сума от 500 лв. 
/петстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни нужди. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

53. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице – Елена Иванова Петрова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Елена Иванова Петрова, живуща в гр. Бургас, с 

постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Изгрев", бл. 55, вх.5, ет.7, ап. Десен, 
еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни 
нужди. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

54. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице – Невена Манолова Павлова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Невена Манолова Павлова, живуща вгр. Бургас, 

с постоянен адрес гр. Бургас, с. Твърдица , еднократно сума от 500 лв. 
/петстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни нужди. 
 
………………………………………………………………………………. 
 



55. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице –  Донка Христова Дякова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Донка Христова Дякова, живуща в гр. Бургас, 

к/с «Бр.Миладинови», бл. 59А, вх. 1, ет. 8, ап. ляв , еднократно сума от 500 
лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на 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 – Евгения Иванова Попова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Евгения Иванова Попова, живуща в гр. Бургас, с 

постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Васил Левски" № 51 , еднократно сума от 
600 лв. /шестстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни нужди. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

57. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице – Ирина Николова Станилова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Ирина Николова Станилова, живуща в гр. 

Бургас, с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Меден Рудник", бл. 98, вх.2, ет.6,  
еднократно сума от 600 лв. /шестстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни 
нужди. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

58. Питания. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

59. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на решение за прехвърляне 
безсрочно право на строеж в полза на Община Бургас за изграждане 
на регионална система за управление на отпадъци. 



 
РЕШЕНИЕ:  

 
I. Дава съгласие Община Бургас да придобие от Сдружение 

„Управление на отпадъците-регион Бургас" безвъзмездно право на строеж 
върху следните имоти: 

 
1.  ПИ №000046 /нула нула нула нула четиридесет и шест/- др. 

изост.нива с площ от 189 684 кв.м. /сто осемдесет и девет хиляди шестотин 
осемдесет и четири/, категория на земята -трета в землището на с. Полски 
извор при граници на имота: пи №000001; пи №000013; пи №042003; пи 
№042063. 

 
2. ПИ №000014 /нула нула нула нула четиринадесет/ - др. изост.нива 

с площ от 30 779 кв.м. /тридесет хиляди седемстотин седемдесет и девет/, 
категория на земята -трета в землището на с. Полски извор при граници на 
имота: пи №000013; пи №042006; пи №042005; пи №042004. 

 
3. ПИ №000043 /нула нула нула нула четиридесет и три/ - изост.нива 

с площ от 22 875 кв.м. /двадесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 
пет/, категория на земята -трета в землището на с. Полски извор при 
граници на имота: пи №000013; пи №042016. 

4.  ПИ №000047 /нула нула нула нула четиридесет и седем/- др. 
изост.нива с площ от 43 059 кв.м. /четиридесет и три хиляди и петдесет и 
девет/, категория на земята -четвърта в землището на с. Полски извор при 
граници на имота: пи №000048; пи №000001. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

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

 
 

 


