ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 4
от заседанието на 20.12.2007 година
Точка 1-ва от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата на общинските съветници на ПП
„ГЕРБ”, относно: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на
Община Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Досегашният текст на чл. 53 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община –
Бургас става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато са постъпили няколко предложения за избор на кандидати, за прието
се смята предложението, за което са гласували най-много общински съветници, при
спазване на изискванията на ал. 1.”
Точка 2-ра от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата на общинските съветници на ПП
„ГЕРБ”, относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на
Община Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 58, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на
Община Бургас.
Точка 3-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Определяне на основната месечна работна
заплата на Кмета на Община Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Утвърждава основна месечна работна заплата на Кмета на Община Бургас, в
размер на 1 388 лева, считано от 12.11.2007 година.
2. Определя допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж, в размер на
едно на сто върху основното месечно възнаграждение, което да се променя на
период от една година.
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Точка 4-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете
на кметства при Община Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Утвърждава посочените размери на основните месечни работни заплати на
кметовете на кметства в Община Бургас, считано от 12.11.2007 година, както
следва:
№

Кметство

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2
гр. Българово
с. Банево
с. Ветрен
с. Маринка
с. Рудник
с. Равнец
с. Черно море
с. Драганово
с. Изворище
с. Твърдица
с. Брястовец
с. Димчево

Име, презиме и фамилия
3
Йордан Илиев Йорданов
Манчо Танев Дончев
Христо Желязков Кунчев
Атанас Колев Петров
Коста Иванов Иванов
Христо Иванов Колев
Любомир Вълчев Събев
Исмет Махмуд Реджеб
Мехмед Мехмед Исуф
Сотир Йовчев Йовчев
Хриска Зафирова Германова
Тодор Куцаров Аврамов

ОМРЗ (лв.)
3
555
555
555
555
555
555
555
450
450
450
450
450

2. Определя допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж в размер на
едно на сто върху основното месечно възнаграждение, което да се променя на
период от една година.
Точка 5-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна в списъка на персонала в делегираните от държавата
дейности по образование, които имат право на заплащане на 90 % от
транспортните разходи по автомобилния транспорт
Р Е Ш Е Н И Е:
КОРИГИРА списъка на лицата, които имат право на транспортни разходи,
съгласно чл. 31 от ПМС № 20/02.02.2007 година за изпълнение на държавния бюджет,
утвърден с решение в Протокол № 45 от 28.02.2007 година на Общински съвет, както
следва:
 Недялка Михайлова Йорданова – учител по математика / карта;
 Теменужка Веселинова Костова – учител по биология / 16 билета на месец;
 Чавдар Кондов Кондов – учител по музика / 16 билета на месец – маршрут:
гр. Бургас – гр. Българово – гр. Бургас;
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Точка 6-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна на списъка на медицинските специалисти, имащи
право на транспортни разходи, съгласно решение на Общински съвет – Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
СЧИТАНО от 01.10.2007 година да се изплащат транспортни разходи на Мария
Георгиева Хамбарлиева до с. Маринка, Община Бургас.
Точка 7-ма от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Промени в числеността на персонала и фонд „Работна заплата”
за функция „Образование”
Р Е Ш Е Н И Е:
ОДОБРЯВА числеността на персонала, фонд „Работна заплата” и средна
месечна брутна работна заплата по учебни и детски заведения, считано от 01.10.2007
година и от 01.11.2007 година, съгласно Приложение № 1.
Точка 8-ма от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проекти по Проект
„Красива България” – 2008 година.
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Дава съгласие за участие на Община Бургас в Проект „Красива България” – 2008
г. с предложените проекти.
2. Дава съгласие Община Бургас да съфинансира 50% от стойността на одобрените
от МТСП проектни предложения, съгласно приложената към докладната записка
обобщителна таблица за обектите, с направената корекция на сумата в т. 11, а
именно: Художествена галерия „Петко Задгорски” – синагога – ремонт покрив,
фасади и околно пространство – 33 254. 25 лв., т.е. 25 %.
3. Упълномощава Кмета на Община Бургас да извърши необходимите действия
във връзка с реализиране на проектите при тяхното евентуално одобрение.
Точка 9-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно:
 Съществуването на паралелки от І до VІІІ клас за учебната 2007/2008
г. в учебните заведения на територията на Община Бургас с помалко от установения брой ученици, определен в Наредба №
7/29.12.2000 г. на МОН (обн. в ДВ бр. 4/2001 г., изм. и доп. ДВ бр.
49/2002 г., бр. 55/2002 г., бр. 74/2003 г., бр. 87/2003 г.)
 Съществуването на 1 маломерна сурдопаралелка в V клас на ОУ „П.
К. Яворов” – Бургас;
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Р Е Ш Е Н И Е:
1.
2.

Разрешава за учебната 2007/2008 година съществуването на 27 самостоятелни
паралелки с брой ученици под установения минимум в училищата, съгласно
Приложение № 1 – неразделна част от докладната записка.
Разрешава за учебната 2007/2008 година съществуването на една маломерна
сурдопаралелка с 6 ученика в V клас в ОУ „П.К.Яворов” – Бургас.

Точка 10-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Създаване на доброволни формирования за защита при бедствия
Р Е Ш Е Н И Е:
1. В интерес на гражданите на гр. Бургас и Общината, с цел извършване на
дейности при предотвратяване, овладяване на бедствие и отстраняване на
последствието от него е необходимо да създадат на територията на Община
Бургас следните доброволни формирования:
 ГАСАЧИ: BG-А-04-0ХХ-Г – 19 групи с числен състав от 5 до 10 души по
зони за действие с цел ограничаване и подпомагане ликвидирането на
пожари в града и населените места в Община Бургас;
 ТЕХНИЦИ: BG-А-04-0ХХ-Т – 2 групи с числен състав по 4 души за
техническо подпомагане и действие при критични ситуации;
 САНИТАРНИ ДРУЖИНИ: BG-А-04-0ХХ-С – 8 групи с числен състав по 6
души за оказване на първа долекарска помощ;
 ХИМИЦИ: BG-А-04-0ХХ-Х – 4 групи с числен състав по 3 души за
включване в разузнавателни мероприятия при химическо, биологическо,
радиоактивно и други замърсявания;
 АЛПИНИСТИ: BG-А-04-0ХХ-А – 3 групи с числен състав по 3 души за
издирвателни и спасителни дейности на височини;
 СПАСИТЕЛИ – ВОДНИ: BG-А-04-0ХХ-СВ –2 групи с числен състав от 6
души за издирвателни и спасителни действия при възникване на ситуации;
 МЛАДИ РАЗУЗНАВАЧИ: BG-А-04-0ХХ-СК – 2 групи с числен състав от по
4 души за подпомагане дейностите на останалите групи и повишаване
капацитета им в областта на управлението при кризи;
2. Задължава кмета на Община Бургас незабавно да публикува в местните медии
обявление за набиране на доброволци.
3. Задължава кмета на Общината в срок до 2 месеца да изпрати заявление за
регистриране на доброволните формирования в Министерство на държавната
политика при бедствия и аварии.
4. След получаване на удостоверението от Министерство на държавната политика
при бедствия и аварии, кметът да пристъпи към изпълнение на чл. 10, ал. 4 от
Наредба № Н-2 от 03.05.2007 г. за регистрите на доброволните формирования за
защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци.
Разходите за сключване на договорите с доброволците, за осигуряване на
обучения, застраховки и осигуровки за всички осигурени социални рискове са за сметка
на Републиканския бюджет, като делегирана от държавата дейност.
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Точка 11-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно:
Преоценка на дълготрайни материални активи на
„Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
ЗАДЪЛЖАВА управителя на „Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас да
извърши преоценка на наличните дълготрайни материални активи за 2007 година по
справедлива стойност от лицензиран оценител.
Точка 12-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна на определените с решение на Общински съвет Бургас
представители на Община Бургас в Сдружение с нестопанска цел
„Стоматологично здраве – Бургас”
Р Е Ш Е Н И Е:
ОПРЕДЕЛЯ за представители на Община Бургас в Сдружение „Стоматологично
здраве – Бургас”:
1. Заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт” – д-р Лорис
Карекин Мануелян.
2. Технолог по храненето в отдел „Образование” – инж. Янка Георгиева
Маркова.
Точка 13-та от дневния ред:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Комисията по общинска собственост и стопанска
политика по писмо от Павлина Кръстева от Павлина Кръстева – хореограф и
ръководител в ансамбъл „Атанас Манчев” при Народно читалище „Пробуда” –
Бургас, относно предоставяне на зала за репетиции
Р Е Ш И:
Да бъде предоставено за репетиции исканото помещение на ул. „Странджа” за 2
(два) месеца. Задължава се Общинска администрация да изготви предложение за
подходящо помещение за нуждите на ансамбъла.
Точка 14-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на „Оптичен
кабел гр.Бургас – с.Ветрен – с.Банево – гр.Айтос”, преминаващ през територията
на Община Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел, преминаващ
през землищата на гр. Бургас, с. Ветрен и с. Банево от територията на Община Бургас
по докладната записка на кмета на Община Бургас и с положителното становище на
Постоянната комисия по устройство на територията.
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Точка 15-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел 15 кV
за захранване на Базова станция № 5134 в имот 5, масив 26, местност „Карашки
път”, землище на с. Изворище
Р Е Ш Е Н И Е:
ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за ел. провод 15 кV за захранване на
Базова станция в имот 5, масив 26, местност „Карашки път”, в землището на с.
Изворище.
Точка 16-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общинските съветници от ПП „Атака”, относно:
Изграждането на петролопровода Бургас – Александруполис
Р Е Ш Е Н И Е:
1. На основание чл. 23 от Закона за допитване до народа, Общинският съвет –
Бургас приема решение за провеждане на местен референдум.
2. На основание чл. 24 от Закона за допитване до народа, Общинският съвет –
Бургас определя:
дата за провеждане на местен референдум – 17 февруари 2008 година;
за финансиране на разходите по референдума – сумата от 60 000 (шестдесет хиляди)
лева;
въпросът, на който гласоподавателите следва да отговарят с „да” или с „не” – по
следния начин:
„Одобрявате ли изграждането на петролопровод Бургас –
Александруполис, с трасе на тръбопровода и с инсталации,
разположени на територията на Община Бургас?”
ред и начин на провеждане на разяснителната кампания – за период не по-кратък от
20 дни, като се спазва принципа на равнопоставеност на тезите „да” и „против”, с
гаранции за участието в дискусиите на експерти по енергетика, екология и устойчиво
развитие, както и представители на засегнатата общественост – екологични и
неправителствени организации и други сдружения, организации или групи, създадени в
съответствие с националното законодателство;
за организиране на подробна разяснителна кампания, относно ползите и вредите от
преминаването на трасето на петролопровода през територията на Община Бургас,
определя сумата от 10 000 (десет хиляди) лева;
3. За осигуряване на средства за финансиране на горните решения, възлага на
Кмета на Община Бургас да предложи актуализация на бюджета за 2007 година
и да представи план-сметка за разходването на средствата и финансов анализ,
относно изпълнението на тези решения – до 17 януари 2008 година.
4. На основание чл. 26 от Закона за допитване до народа, възлага на Кмета на
Община Бургас, да оповести и организира техническата подготовка за
народното допитване, насрочено за 17 февруари 2008 година.
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5.

Избира работна група от 7 члена, от които 3 общински съветници и 4
представители на Общинска администрация, която да участва и съдейства в
разяснителната кампания по повод провеждането на референдума, в състав:
 Евтим Стефанов Цинцарски - общински съветник
 Здравко Сталев Сталев
- общински съветник
 Георги Василев Манев
- общински съветник
 Божидар Кънчев
- гл. секретар на Община Бургас
 Костадин Марков
- зам.-кмет „Строителство”;
 Ивелина Василева
- зам.-кмет „Евроинтеграция и екология”;
 Константин Луков
- д-р на дирекция „УКОР”;

Точка 17-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Промени в реда и условията за предоставяне на
помещения – общинска собственост, за нуждите на политическите партии
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Да се предоставят помещения – общинска собственост, на политически партии
и организации, регистрирани по чл. 15 от Закона за политическите партии,
които са парламентарно представени, както и на тези, които са получили над 1
% на последните парламентарни избори.
2. Предоставените помещения – за нуждите на общинските ръководства на
политическите партии, следва да бъдат: по 2 (две) на всяка политическа сила,
отговаряща на условията на т. 1, и с подходяща площ и при равни финансови
условия, от които едното да бъде в ЦГЧ – на територията на ТД „Приморие”, а
другото в жилищните комплекси, кварталите или съставните селища.
3. Възлага на Кмета на Община Бургас да представи на следващото заседание на
Общински съвет Бургас – отчет за отдадените към настоящия момент,
помещения – общинска собственост, на всички политически партии и
организации, включително и за финансовите условия за предоставянето им,
както и за изпълнението на тези условия.
4. Възлага на Кмета на Община Бургас – в срок от 45 дни от приемането на
горните решения, да пристъпи към прекратяване на договорите с политическите
партии и организации, които не отговарят на условията на приетите решения по
т.т. 1 и 2 и съответно към изваждането им от заетите помещения – общинска
собственост.
Точка 18-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Промени в Наредбата за преместваемите обекти за търговски и
други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на
територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
ПРОМЕНЯ следните разпоредби от Наредбата за преместваемите обекти за
търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на
територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:
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Чл. 5, ал. 2 придобива следната редакция: „Заявленията се разглеждат от
комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Бургас, в чийто състав се
включват и 5 (пет) общински съветника, избрани на заседание на Общинския съвет.
Комисията е постоянно действащ орган. Същата се свиква на заседания от
председателя й.”
Чл. 5, ал. 3 придобива следната редакция: „Комисията разглежда всички
постъпили заявления, които следва да бъдат съпроводени със становище от съответния
териториален директор, относно наличието или липсата на предпоставките, предвидени
в чл. 5, ал. 1 и целесъобразността за издаване на разрешение. При вземане на решения
комисията се ръководи от предварително установени критерии за оценяване.”
Чл. 5, ал. 4 придобива следната редакция: „Комисията заседава при кворум 2/3
от състава си и взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
Комисията се произнася с писмено решение в едномесечен срок от подаване на
заявлението.”
Чл. 7, ал. 2 придобива следната редакция: „Таксите се дължат за посочения в
разрешението период и се заплащат месечно, но не по-късно от 5 дни преди започване
на месеца. При неплащане на 2 месечни такси преместваемият обект се премахва по
реда на чл. 57-а от Закона за устройство на територията.”
Чл. 17 придобива следната редакция: „Директорите на териториални дирекции
се задължават да представят за всяко тримесечие отчет за постъпилите такси пред
Общинския съвет.”
Точка 19-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Определяне на представители на Общински
съвет Бургас в Комисията по чл. 5, ал. 3 от Наредбата за преместваемите обекти за
търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане
на територията на Община Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
ОПРЕДЕЛЯ за представители на Общински съвет – Бургас в Комисията по чл. 5,
ал. 3 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи
дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас,
общинските съветници:
 Иван Стефанов Вълков
 Георги Иванов Георгиев
 Валери Симеонов Симеонов
 Петко Атанасов Петков
 Владимир Павлинов Павлов
Точка 20-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Провеждане на конкурс за избор на управител
на „Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Обявява конкурс за избор на управител на „Благоустройствени строежи”
ЕООД – Бургас, който да се проведе в едномесечен срок от вземане на
решението.
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2. Избира комисия за подготовка и провеждане на конкурса в състав от 7 члена,
от които 5 общински съветници и 2 представители на Общинска
администрация, както следва:
 Диана Иванова Йорданова
- общински съветник
 Златина Манолова Дукова
- общински съветник
 Стоян Иванов Иванов
- общински съветник
 Мария Стоянова Петрова
- общински съветник
 Георги Василев Манев
- общински съветник
 Божидар Кънчев
- гл. секретар на Община Бургас
 Красимир Стойчев
- зам.-кмет „Бюджет и финанси”
Точка 21-ва от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Определяне на представител на Общински
съвет Бургас в Областен съвет за развитие
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Дава съгласие представителя на Общинския съвет в Областния съвет за
развитие да бъде с мандат 1 (една) година.
2. Определя Делян Иванов Иванов – за представител на Общински съвет –
Бургас в Областен съвет за развитие.
Точка 22-ра от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Определяне на представител на Общински
съвет Бургас в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България (НСОРБ)
Р Е Ш Е Н И Е:
1. ОПРЕДЕЛЯ за представител в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ) – Златина Манолова Касърова–
Дукова – заместник-председател на Общински съвет Бургас.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител в заседание
на Общото събрание, той да бъде заместван от Евтим Стефанов Цинцарски –
общински съветник.
Точка 23-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна предназначението на земеделска земя – частна
общинска собственост, за разширение на Пречиствателна станция за отпадни води
– ж.к. „Меден Рудник”, гр. Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна предназначението на общински поземлени имоти
000088 и 000089 по КВС на землище кв. „Меден Рудник”, с обща площ 10.328 дка,
представляващи земеделска земя, друга селскостопанска територия, ІV категория, за
разширение на съществуващата Пречиствателна станция за отпадни води на ж.к.
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„Меден Рудник”, на имот 100057, с площ 0.281 дка, за разширение на съществуващата
пътна връзка до Пречиствателната станция и на имот 100054 в местност „Кара баир”,
землище кв. „Меден Рудник”, Община Бургас, с площ 0.473 дка, за буферна зона до
ПСОВ „Меден Рудник”.
Точка 24-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
ПРИЕМА следните изменения и допълнения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци и такси, които да влязат в сила след
обнародването на Закона за ИДЗМДТ в Държавен вестник:
Глава ІІ - МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел І - Такса за битови отпадъци
В чл. 12, ал. 2 изречение второ придобива следната редакция:
„За 2008 година първата и втората вноска се внасят от 31 март до 30 юни.”
В чл. 12, ал. 3 изречение второ придобива следната редакция:
„На предплатилите таксата за цялата 2008 година до 30 юни се прави
отстъпка от 5 на сто.”
В чл. 13, ал. 4 думите „31 март на съответната година” се заменят с „31
декември на предходната година.”
Точка 25-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне размера на местни такси и цени на услуги и права,
предоставени от Общината, базисни наемни цени и такса „Битови отпадъци” за
2008 година
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема размера на местните такси по чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ (Приложение
№ 1), с направените изменения и допълнения, както следва:
Раздел ІІ
- За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. за строителни
площадки на кв.м. на месец или част от месеца
1. В градовете с население над 100 000 жители
а) І зона – 6.00 лв.
б) ІІ зона – 5.20 лв.
в) ІІІ зона – 4.80 лв.
- За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за рекламна
дейност
1. Реклама върху транспаранти и ленти (на кв.м.)
І зона
- 48.00 лв.
ІІ зона - 36.00 лв.
2. За свободно стоящи или монтирани на стойки върху тротоари и тревни площи
едностранни РИЕ
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а) външна реклама (на кв.м.)
І зона
- до 2 кв.м. – 18.00 лв.
- от 2 до 6 кв.м. вкл. – 17.00 лв.
- от 6 до 14 кв.м. вкл. – 15.00 лв.
- над 14 кв.м. – 13.00 лв.
ІІ зона
- до 2 кв.м. – 15.00 лв.
- от 2 до 6 кв.м. вкл. – 14.00 лв.
- от 6 до 14 кв.м. вкл. – 13.00 лв.
- над 14 кв.м. – 11.00 лв.
Раздел VІІ
Такси за административни услуги
За контрол по съхранение, складиране и търговия на едро и дребно от продукти
от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки се заплаща годишна такса, както следва:
(края – до раздел VІІІ)
Завишаване с 20 % на предложените такси от Общинска администрация.
Раздел ІХ
Такси за притежаване на куче
- За притежаване на куче:
За всички кучета 40 лв. такса и за опасните породи – 100 лв.
2. Приема размера на цените на услуги и права предоставени от Общината
по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ (Приложение № 2), с направените изменения и допълнения,
както следва:
Раздел ІІ. Управление на собствеността
Точка 2 – Цена на тръжна документация за даване обекти под наем – завишение
на 100 лв.
От т.4 до т.8 – завишение в размер на 200%
От т.9 до т.15 – завишение в размер на 100%
Раздел VІ. Услуги, извършвани от ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи”
Спортна зала „Младост” и Спортна зала „Б. Брънзов” – завишение с 20%
посочените такси при наемане на залите (без спортна дейност) за други
мероприятия с културен, развлекателен и всякакъв друг вид характер.
3. Приема размера на базисните наемни цени (Приложение № 3), с
направените изменения и допълнения, както следва:
Б. Нежилищни имоти – завишение на предложените от администрацията
базисни цени с 20 % за целия раздел;
В. Рекламни съоръжения – отпада като раздел;
Забележки:
Към точка Б. Предложения за корекционни коефициенти:
2. Наемните цени се коригират със следните корекционни коефициенти за 2008
г., в зависимост от местонахождението на обекта:
V зона - 0.60
ІV зона
- 0.80
ІІІ зона
- 1.0
ІІ зона
- 1.4
І зона
- 1.6
Супер зона - 2.0
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4. Приема цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на
битови отпадъци от преместваеми обекти (Приложение № 4).
5. Приема годишни такси за битови отпадъци за 2008 г., когато таксата се
определя според вида и броя на използваните съдове (Приложение № 5).
6. Приема размер на годишната такса за битови отпадъци за 2008 г.
(Приложение № 6).
7. Одобрява план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване,
депониране на отпадъците и поддържане чистотата на места за обществено
ползване през 2008 година.
Точка 26-та от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Актуализация на бюджета на Община Бургас за 2007 година
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Увеличава приходната част в частта в местните приходи по видове и
параграфи с 10 600 000 лева, съгласно Приложение № 1.
2. Увеличава разходната част на бюджета на дейности „Местна отговорност” с
10 600 000 лева, съгласно Приложение № 3.
3. Намалява § 97 Резерв (Държавна отговорност) с 573 545 лева и увеличава
разходите по дейности „Държавна отговорност”, съгласно Приложение № 2.
4. Дава съгласие лихвените плащания по ДРА да бъдат включени в общинския
бюджет за 2008 година.
5. Дава съгласие временно свободните бюджетни средства от „Такси за битови
отпадъци” в размер на 2 090 хил.лв. да бъдат насочени за обезпечаване на настоящата
актуализация.
6. Утвърждава промените в годишната задача и предложените източници на
финансиране за обектите по ІІ т.1, включени в Приложение № 4.
7. Утвърждава направените промени в поименния списък на обекти с източник
за финансиране от Банков кредит, с оглед прехвърляне на неусвоените 129 337 лева
Банков кредит на обект „Улица 9-ти май с.Равнец” за 2007 година – Приложение № 5.
8.1. Дава съгласие за допълнителни средства на обект № 584 „Реконструкция на
пространството пред Операта” с 87 685 лева и обект „Улично осветление ул.
„Александровска” – 20 684 лв. – Приложение № 6.
8.2. Дава съгласие предвид променените технически параметри на обект № 46
„Покритие на Летен театър” допълнително необходимите средства над годишната
задача в размер на 965 801 лв. да се включат в проект капиталова програма 2008
година, като преходен проект.
9. Избира комисия в състав от 7 члена, от които 4 общински съветници и 3
представители на Общинска администрация, която да разследва завишената стойност
на двата обекта: № 584 „Реконструкция на пространството пред Операта” (Приложение
№ 4) и № 46 „Покритие Летен театър” (Приложение № 6.1.):
 Делян Иванов Иванов
- общински съветник
 Вълчо Иванов Чолаков
- общински съветник
 Диана Иванова Йорданова
- общински съветник
 Снежина Минчева Маджарова - общински съветник
 Костадин Марков
- Общинска администрация
 инж. Наталия Маркова
- Общинска администрация
 Златина Георгиева
- Общинска администрация
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Точка 27-ма от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в Общото събрание
на „Бургасинвест” ООД – гр. Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
ИЗБИРА кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да представлява
Община Бургас в Общото събрание на „Бургасинвест” ООД – гр. Бургас, регистрирано
с решение по фирмено дело № 3884/1998 година на Бургаски окръжен съд. В случай на
невъзможност от страна на кмета, същият може да упълномощи друго лице от
Общинската администрация.
Точка 28-ма от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Даване съгласие за кандидатстване на Община Бургас пред
МОСВ за финансиране чрез ПУДООС на проекти за изграждане на
пречиствателни станции за отпадни води и канализационни колектори за 2008
година
Р Е ШЕ Н И Е:
1. Общинският съвет дава съгласие за кандидатстване на Община Бургас пред
ПУДООС с проектопредложение: „Канализация гр. Българово”. Стойност на обекта –
10 207 935 лв.
2. Общинският съвет дава съгласие за кандидатстване на Община Бургас пред
ПУДООС с проектопредложение: „Канализация кв. „Горно Езерово”. Обща стойност
на обекта – 2 101 801 лв.
...........................................................................................................
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ)

