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

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

от Протокол № 40 
 

от заседанието на 21.10 и 26.10.2010 година 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Кандидатстване по Оперативна програма 
„Административен капацитет 2007-2013”, приоритетна ос I „Добро 
управление”, подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално 
сътрудничество”. 
 
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Гласуване парично участие на Общината в бюджета на 
Асоциацията по ВиК, създадена във връзка с измененията на Закона за 
водите от 24.09.2009 г. 
 
3. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Промяна в капиталовата програма на Община 
Бургас за 2010 г. 
 
4. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател 
на Общински съвет относно: Избор на комисия по чл.9 от Правилника за 
организацията и дейността на обществения посредник на територията на 
Бургаска община. 
 
5. Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване 
на Запис на заповед на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на 
авансово плаюане по проект "Благоустрояване на обществено значими 
пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото 
развитие на градската среда в Община Бургас", договор № 
BG161РО001/1.4-05/2009/001, одобрен по Оперативна програма 
Регионално развитие" 2007 - 2013, схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BGBG161РО001/1.4-05/2009: "Подкрепа за интегрирано 
и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда". 
 
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Приемане на Наредба за преместваемите обекти и 
рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас. 
 



7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение в 
Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на 
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. 
 
8. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Удостояване на Юлия Огнянова със званието "Почетен 
гражданин на гр. Бургас". 
 
9. Докладна записка от групата общински съветници на "Коалиция 
Ваклин Стойновски за Бургас" относно: Удостояване със званието 
"Почетен гражданин на Бургас" - Г-н Никола Димитров Гинов. 
 
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на промяна в структурата на общинската 
администрация. 
 
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на деца 
сираци. 
 
12. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Допълване на Решения на Общински съвет - Бургас по 
т.19, т.20 т.21 от Протокол № 38 на Общински съвет Бургас от проведените 
заседания на 23 и 24.09.2010 г. 
 
13. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Утвърждаване разходите за закупуване на 
медицинска апаратура за сметка на дивидента за 2009 г. от едноличните 
търговски дружества с ограничена отговорност за извънболнична помощ. 
 
14. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Провеждане на конкурс за избор на управител 
на „Бургаски пазари” ЕООД – Бургас. 
 
15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на 
имот пл.№136 с площ 13,463 дка. с начин на трайно ползване пасище мера, 
за изграждане на обект на техническата инфраструктура - ПСОВ и ТП. 
 
16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Актуализация - изменение на Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на ж.к. "Зорница", 
град Бургас - окончателен проект. 
 
17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Актуализация - изменение на Подробен 



устройствен план - План за регулация и застрояване на ж.к. "Славейков", 
град Бургас - окончателен проект. 
 
18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план за трасетата на открит и покрит канал в частта извън границите на 
урбанизираната територия за отводняване територията южно от кв. Лозово, 
главен път Бургас - Долно Езерово и ПЗ "Север " - кв. 28, 29, 30 и 40 от 
повърхностни води. 
 
19. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Именуване на улица в кв. "Банево", кв. 9,10, 11, 27. 
 
20. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Промяна в списъка на пътуващите учители от ОУ „Васил 
Левски” – гр. Българово. 
 
21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Извършване на делба и сключване на извънсъдебна 
спогодба по гр. дело № 2580/2007 г. на Бургаския районен съд. 
 
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на 
Община Бургас в недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ 
се във в.з. „До стопанския двор”, Община Бургас. 
 
23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на 
Община Бургас в недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ 
се в с. Изворище, Община Бургас. 
 
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физическо лице в УПИ VII - 19, кв. 4 по плана на с. Драганово, Община 
Бургас. 
 
25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
Житомир Димитров Русинов, в УПИ I-48, кв.3, по плана на в.з."Боровете", 
кв. Банево, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част. 
 
26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ УПИ VII, кв.3 по плана на с. Твърдица, 
Община Бургас, с площ 780 кв. м. с отстъпено право на строеж, по реда на 
§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС (ДВ бр. 54/2008 год.) и чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 
 



27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, 
частна общинска собственост, находящи се в кв. Ветрен, в.з. "Минерални 
бани", Община Бургас. 
 
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Определяне оценки на земи, находящи се във вилна зона 
"Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, на физически лица, с учредено 
право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 
2007 г.) 
 
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Определяне оценка на земя, находяща се в кв. Банево, гр. 
Бургас на физически лица, с учредено право на ползване, по реда на §29 от 
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ. бр.13 от 2007 г.). 
 
30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР на 
кв.1 и кв.26 по плана на кв. Банево - гр. Бургас. 
 
31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг по 
реда на НРПУРОИВ, на площадка от желязорешетъчна кула с площ 10 
кв.м., ведно с 10 кв. м. прилежащ терен от УПИ XV, кв.6, по плана на в.з. 
"Боровете", кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост. 
 
32. Докладна записка от групата общински съветници на "Коалиция 
Ваклин Стойновски за Бургас" относно: Отмяна на решение по т.30 от 
дневния ред на 38-то заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 
23.09.2010 г. с продължение на 24.09.2010 г. и предоставяне на помещение 
- частна общинска собственост за осъществяване функциите на "Оперно - 
филхармонично общество - Бургас". 
 
33. Докладна записка от д-р Илка Баева - Управител на "Диагностично 
- Консултативен център II Бургас" ЕООД относно: Определяне на 
наемна цена по договор за наем между "Диагностично - Консултативен 
център II Бургас" ЕООД - гр. Бургас и "Регионална инспекция опазване и 
контрол на общественото здраве" - гр. Бургас. 
 
34. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Даване съгласие за извършване на допълнителни 
строително-ремонтни дейности към разчета за финансиране на 
капиталовите разходи по функция 04 "Здравеопазване", обект 1451 - 
Детска ясла № 3. 
 



35. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Отпускане на финансова помощ в размер на 40 000 лева 
на Баскетболен клуб "Черноморец". 
 
36. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Отпускане на финансови средства в размер на 22 000 лв. 
за проведената "Балканиада по ветроходство "Бургас-2010". 
 
37. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Закупуване на специализирани уреди за водна рехабилитация на 
лица с увреждания и отклонение в здравния статус. 
 
38. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Отпускане на средства за извършване на ремонтни дейности в 
Пенсионерските клубове в кв. Долно Езерово и ж.к. Изгрев. 
 
39. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Отпускане на средства за довършителни ремонти и 
благоустрояване на църквите в кварталите: Долно Езерово и Лозово. 
 
40. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Отпускане на средства за благоустрояване пространството пред 
църквата "Св. Троица" в кв. Банево. 
 
41. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Изграждане на мини футболни игрища в кв. Банево, кв. Лозово и 
с. Рудник, община Бургас. 
 
42. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Изграждане на спортна площадка в ж.к. Меден рудник, зона В, 
община Бургас. 
 
43. Докладна записка от групата на Общинските съветници на ПП 
"АТАКА" относно: Обособяване на кът в Община Бургас с имената на 
почетните граждани на гр. Бургас. 
 
44. Докладна записка от групата на Общинските съветници на ПП 
"АТАКА" относно: Почистване на крайбрежната алея в района от 
Бургаски солници до кв.Сарафово, гр. Бургас. 
 
45. Докладна записка от Гинка Дянкова - общински съветник в 
Общински съвет - Бургас относно: Изграждане на огради на дворовете 
на църквите в кв. "Крайморие", гр. Бургас и в с. Твърдица. 
 
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 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 Ноември във 
връзка с подписания анекс м/у МБАЛ - Бургас АД и НЗОК намалящ 
средствата към болницата за месец Август с близо половин милион лева. 
 
48. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице - Радостина Фенерова. 
 
49. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице - Недялка Гръкова за дущеря й Стоянка Гръкова. 
 
50. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице - Марчо Георгиев. 
 
51. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице - Станка Иванова. 
 
52. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице - Юсуф Мехмедов. 
 
53. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице - Ганка Тодорова за синът й Станислав Тодоров. 
 
54. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице - Ягода Дюлева. 
 
55. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице - Николай Кунов. 
 
56. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице - Димитър Атанасов. 
 



57. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице - Марина Павлова за съпругът й Христо Павлов. 
 
58. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице - Ганка Петрова Петрова за дъщеря и Петя Радостинова 
Лазарова. 
 
59. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице - Гинка Николова Кехайова. 
 
60. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза 
на физическо лице – Гинка Петрова Урдова. 
 
61. Питания. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
 

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Кандидатстване по Оперативна програма 
„Административен капацитет 2007-2013”, приоритетна ос I „Добро 
управление”, подприоритет 1.6. „Транснационално и 
междурегионално сътрудничество”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно 

предложение по Оперативна програма   «Административен капацитет 
2007-2013», подприоритет 1.6. «Транснационално и междурегионално 
сътрудничество». 

2.  Одобрява споразумението за общинско сътрудничество между 
Община Бургас и Община Гент, изготвено в съответствие с чл. 59 и 
следващите от ЗМСМА. 

3.   Упълномощава кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов да 
подпише необходимите документи за кандидатстване по Оперативна 
програма „Административен капацитет 2007-2013", подприоритет 1.6. 
„Транснационално и междурегионално сътрудничество». 
 
………………………………………………………………………………. 
 

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Гласуване парично участие на Общината 



в бюджета на Асоциацията по ВиК, създадена във връзка с 
измененията на Закона за водите от 24.09.2009 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.  Намалява средствата по общинска дейност 122 параграф 1020 със 

сумата 4592,00лв, която представлява размера на средствата за участие на 
община Бургас в бюджета на Асоциацията по ВиК. 

2. Завишава параграф 6102- предоставени трансфери между 
бюджетни сметки със сумата  4591,00 лв., за участие на община Бургас в 
бюджета на Асоциацията по ВиК. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

3. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Промяна в капиталовата програма на 
Община Бургас за 2010 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.Включва нов обект „Инженеринг - проектиране и изграждане 

подход към подземен паркинг Операта от ул.Кл.Охридски". Преходен 
2010-2011 г. с обща стойност 60 000 лв. и годишна задача 52 000 лв. и 
източник на финансиране ИБФ. 

2.Завишава годишните задачи на : 
-обект №134 Канализация и ПСОВ гр.Българово с 80 000 лв. с 

източник на финансиране 70 000 лв.банков кредит и 10 000 лв., ИБФ 
-обект № 868 ОУП гр. Бургас с 20 000 лв.банков кредит. 
3.Намаля годишните задачи на: 
-обект № 1404 ОР спортна зала „Б.Брънзов" с 15 000 лв. ИБФ 
-обект № 1315 Изменение ТУП (ОУП) с 15 000 лв,. ИБФ, 
-обект № 1548 ПУП-ПРЗ к/с Изгрев с 15 000 лв. ИБФ 
-обект № 1504 Водостоци кв.Г.Езерово с 65 000 лв. банков кредит 
-обект № 1452 ДЯ № 5 с 5 000 лв. банков кредит 
-обект № 1499 Благоустрояване и възстановяване детска площадка в 
Приморски парк с 10 000 лв. ИБФ 
-обект № 1495 Проект и изграждане паркинг до ДКЦ 2 с 20 000 лв. 

банков кредит 
4.Отпада обект № 1523 ул.Болярска - ЦГЧ - 7000 лв. ИБФ 

 
………………………………………………………………………………. 
 

4. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – 
Председател на Общински съвет относно: Избор на комисия по 
чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения 
посредник на територията на Бургаска община. 



 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Избира 7 общински съветници:  Иван Йорданов Витанов, Снежина 

Минчева Маджарова, Делян Иванов Иванов, Юлия Трифонова Йоргова, 
Димчо Грудев Грудев, Вълчо Иванов Чолаков и Ангел Грудов Ангелов,  за 
членове на комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността 
на обществения посредник на територията на Бургаска община. 

2. Упълномощава Председателя на Общински съвет-Бургас в 
едномесечен срок да обяви конкурс за избор на Обществен посредник на 
територията на Бургаска община. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

5. Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за 
издаване на Запис на заповед на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният 
размер на авансово плаюане по проект "Благоустрояване на 
обществено значими пространства в подкрепа на социалната 
интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община 
Бургас", договор № BG161РО001/1.4-05/2009/001, одобрен по 
Оперативна програма Регионално развитие" 2007 - 2013, схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BGBG161РО001/1.4-05/2009: "Подкрепа за интегрирано и устойчиво 
развитие чрез подобряване на градската среда". 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Общински съвет - Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас за 

издаване на Запис на заповед без протест и без разноски, в полза на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройство, платим на 
предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по 
проект „Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа 
на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в 
Община Бургас", договор № ВС161РО001/1.4-05/2009/001, одобрен по 
Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013, схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС161РО001/1.4-05/2009: 
„Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на 
градската среда", в размер на 1 968 928,42 лв. (или 20 % от стойността на 
безвъзмездната финансова помощ). 
 
………………………………………………………………………………. 
 

6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Приемане на Наредба за преместваемите 



обекти и рекламната и информационна дейност на територията на 
Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Отлага разглеждането на докладната записка за следващо заседание. 

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

7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и 
допълнение в Наредба за условията и реда за установяване на 
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
I. ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, 
настаняване под наем и продажба на общински жилища, като се правят 
следните изменения и допълнения: 

1.Член 4 ал.1 т.2 придобива следната редакция: „2. Не притежават 
незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно, вилно или курортно 
строителство, идеални части от такъв имот и право на строеж върху него 
на територията на община Бургас, в районите на населени места от 0 до 3 
категория включително, определена в Единния класификатор на 
административно-териториалните и териториалните единици в Република 
България; в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи 
до 10 км от морската брегова ивица. 

2.Член 4 ал.1 т.З се изменя така: „3. Не притежават кабинети, офиси, 
ателиета, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и 
стопанска дейност и други нежилищни имоти, предназначени за търговска 
или стопанска дейност или идеални части от такива имоти на територията 
на община Бургас или в районите на населени места от 0 до 3 категория 
включително. 

3.В Член 4 ал.1 т.6 се прави допълнение и добива следната редакция 
„6. Не са прехвърляли имоти по т. 1 -3 на други лица през последните десет 
години, с изключение на прекратяване на съсобственост; дарение в полза 
на държавата или общината" 

4.Член 4 ал.1 т.8 придобива следната редакция: „8. не притежават 
друго имущество (парични средства по влогове, акции, дивиденти, 
моторни превозни средства, селскостопанска техника и други основни и 
оборотни фондове) на обща стойност по-голяма от 20 хиляди лева" 

5.В член 4 ал.1 се добавя нова т.14 със следното съдържание: „14. 
нямат задължения към ВиК ЕАД Бургас, Топлофикация-Бургас ЕАД и 



ЕВН Бургас, произтичащи от ползването на общински жилищни и 
нежилищни имоти." 

6.В декларацията по член 6, ал.З да отпадне т.6: „6. данни за 
родителите на картотекираните - трите имена, ЕГН, месторождение, 
имотно състояние, местоживеене и настояща адресна регистрация 
(постоянен и настоящ адрес)." 

7.Член 7, ал.З, т.2 придобива следната редакция: „2. удостоверение 
от Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама" при община 
Бургас за липса на задължения към общинския бюджет; удостоверение за 
липса на задължения към ВиК ЕАД Бургас, Топлофикация-Бургас ЕАД и 
ЕВН Бургас, произтичащи от ползването на общински жилищни и 
нежилищни имоти или документ, удостоверяващ редовното погасяване на 
просрочени задължения по одобрени от експлоатационните дружества 
планове за разсрочено плащане." 

8.В Член 7, ал.4 се прави допълнение и добива следната редакция: 
„Чл. 7. (4) Документите по предходната алинея се предоставят лично от 
заявителя, с изключение на тези по т.1, т.2 - по отношение 
удостоверението от Дирекция „МПДТР" при община Бургас за липса на 
задължения към общинския бюджет и т.8, с които отдел „Жилищна 
политика" се снабдява служебно." 

9.В член 11 след думите „неотговарящи на условията по чл. 4 от 
настоящата наредба" се прави следното допълнение: „както и" настанените 
в общинско жилище. 

10. Член 30, ал.1 придобива следната редакция: „Чл. 30. (1) Наемното 
правоотношение, възникнало на основание чл.25 от наредбата се 
прекратява със заповед на кмета на община Бургас, при изтичане на срока 
за настаняване." 

11.В § 8 ал.1 от Преходни и Заключителни разпоредби след думите 
„запазват действието си до" се записва „01.10.2011г." 

12.В § 8 ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби, указания срок 
се удължава, като в изречение първо, вместо посоченото „От 1 май до 30 
юли 2010г." се записва „От 01.05.2010г. до 31.03.2011 г.", а останалия текст 
от изречението се запазва. 

В изречение второ след думите „ в срок до" се записва „01.07.2011 г." 
13.В § 8 ал.З след думите „в срок до" се записва „01.10.2011 г.", а 

останалия текст от алинея 3 не се променя. 
14.§8 ал.4 придобива следната редакция: „(4) С неподалите в срока 

по ал. 1 или неотговарящи на условията на настоящата наредба граждани 
наемното правоотношение се счита с изтекъл срок за настаняване." 

15.В §8 се създава нова алинея - ал.5 със следното съдържание: „(5) 
Постъпилите в отдел „Жилищна политика" молби за картотекиране, както 
и тези по §8, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби се разглеждат 
по реда на тази наредба." 

II. Да се изготви списък на лицата получили неправомерно под наем 
общински жилища в нарушение на действащите наредби , с обхват на 
ревизията 10 години назад , и общинската администрация да предприеме 
необходимите действия за отстраняване на констатираните нарушения.  



 
………………………………………………………………………………. 
 

8. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Удостояване на Юлия Огнянова със званието "Почетен 
гражданин на гр. Бургас". 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Удостоява Юлия Андреева Огнянова със званието "Почетен 

гражданин на гр. Бургас". 
 
………………………………………………………………………………. 
 

9. Докладна записка от групата общински съветници на 
"Коалиция Ваклин Стойновски за Бургас" относно: Удостояване 
със званието "Почетен гражданин на Бургас" - Г-н Никола Димитров 
Гинов. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” – г-н Никола 

Димитров Гинов – художествен ръководител на самодейни колективи: 
Детски танцов ансамбъл „Радост”  при Общински детски комплекс – 
Бургас и Младежки танцов ансамбъл „Емона” при Младежки културен 
център – Бургас. 
 
 
………………………………………………………………………………. 
 

10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на промяна в структурата на 
общинската администрация. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Общински съвет – Бургас утвърждава промяна в стуктурата на 

общинската администрация, както следва: съществуващият отдел 
„Вътрешен одит” се трансформира в дирекция „Вътрешен одит”. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

11. 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 Ана Маринова Николова. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

12. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Допълване на Решения на Общински съвет - Бургас 
по т.19, т.20 т.21 от Протокол № 38 на Общински съвет Бургас от 
проведените заседания на 23 и 24.09.2010 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
I. Допълва Решение по т. 19 /Протокол №38/ от 23 и 24 .09.2010 г., 

като създава т.1а със следния текст: 
1а. Приема учредителен акт на „Център за кожно-венерически 

заболявания - Бургас" ЕООД, съгласно Приложение № 1 и посочения в 
него предмет на дейност на дружеството. 

II. Допълва Решение по т. 20 /Протокол №38/ от 23 и 24 .09.2010 г., 
като създава т. 1а със следния текст: 

1а. Приема учредителен акт на "Комплексен онкологичен център -
Бургас" ЕООД, съгласно Приложение № 2 и посочения в същия предмет на 
дейност на дружеството. 

III. Допълва Решение по т. 21, като създава т. 1а със следния текст: 
1а.  Приема учредителен акт на "Център за психично здраве "Проф. 

д-р Иван Темков "- Бургас" ЕООД, съгласно Приложение № 3 и посочения 
в  същия предмет на дейност на дружеството. 
 
 
………………………………………………………………………………. 
 

13. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Утвърждаване разходите за закупуване на 
медицинска апаратура за сметка на дивидента за 2009 г. от 
едноличните търговски дружества с ограничена отговорност за 
извънболнична помощ. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1 .Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за 

сметка на дивидента за 2009 г. на «Диагностично-консултативен център-1-
Бургас» ЕООД за частично плащане за закупуване на "ЕКГ Cardiovit АТ - 
101" в размер на 2 129,57 лв. 

2. Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за 
сметка на дивидента за 2009 г. на «Диагностично-консултативен център-П-
Бургас» ЕООД за частично плащане за закупуване на рентгенова тръба в 
размер на 2 350,40 лв. 



3.  Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за 
сметка на дивидента за 2009 г. на «Медицински център - II - Бургас»ЕООД 
за частично плащане за закупуване на детектор (датчик) за пробата на 
апарат EasyLite/ProLYTE в размер на 231,93 лв. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

14. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Провеждане на конкурс за избор на 
управител на „Бургаски пазари” ЕООД – Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.  Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да 
обяви нова конкурсна процедура за длъжността управител на „Бургаски 
пазари" ЕООД. 
2.  Определя следните условия, на които трябва да отговарят кандидатите: 

 Да са български граждани; 
 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 
 Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или 

обществена длъжност и/или лишени от правото да упражняват 
определена професия или дейност; 

 Да не са лишени с присъда от правото да заемат материално-
отчетническа длъжност; 

 Да не са били управители или членове на управителни или 
контролни органи на дружество, прекратено поради 
несъстоятелност; 

 Да имат завършено висше образование и управленски опит, не по-
малко от пет години. 

3. Определя ред за провеждане на конкурса, както следва:  
  По документи; 
 По събеседване. 

4.  Оценяването  на  кандидатите  да  се  извърши  от  комисия  от   11 
(единадесет) члена в състав: 

 3 (трима) представители на Общинска администрация; 
 8 (осем) представители от Общински съвет Бургас. 

5.  Избира следните осем представители от Общински съвет Бургас, които 
да влязат в състава на комисията: 
 

 Семир Хусеин Абумелих 
 Диян Денев Славов 
 Евгения Тодорова Попеску 
 Златин Надков Гиздов 
 Руслан Димитров Карагьозов 
 Бочко Кирилов Бочев 
 Вартерес Бохос Чулуян 



 Георги Киров Георгиев 
 
………………………………………………………………………………. 
 

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Предварително съгласие за промяна 
предназначението на имот пл.№136 с площ 13,463 дка. с начин на 
трайно ползване пасище мера, за изграждане на обект на 
техническата инфраструктура - ПСОВ и ТП. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Дава предварително съгласие , със срок на валидност 3 години,  за 

промяна предназначението на част от имот пл.№ 136 с площ 7926 кв.м., 
целия имот с площ 13,463 дка. , с начин на трайно ползване пасище мера, 
за изграждане на обекти на техническата инфраструктура -ПСОВ и ТП.  
 
………………………………………………………………………………. 
 

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на Актуализация - изменение 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
ж.к. "Зорница", град Бургас - окончателен проект. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Одобрява проект „Актуализация - изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. 

"Зорница” - окончателен проект при условията на чл. 16 от ЗУТ, ведно с 
правилата и нормите за неговото прилагане и схемите към него, със 
следното изменение :  Обслужващата улица между о.т. 128-129-130 да се 
изтегли максимално в северна посока , като отпадне предвидения 
крайуличен паркинг за перпендикулярно паркиране и се предвиди 
крайулично озеленяване южно от новопредвидената улица в зоната до 
сервитута на съществуващата ж.п. линия съгласно предложение за 
изменение. 

В срок от 5 години, считано от датата на влизане в сила на плана,  не 
се допускат изменения на ПУП-ПРЗ, касаещи промяна в отреждане, 
характер, начин и показатели на застрояване. За имоти-общинска 
собственост, за които Община Бургас има инвестиционни намерения в 
посочения срок, изменение на ПУП може да бъде допуснато след решение 
на Общински съвет-Бургас. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на Актуализация - изменение 



на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
ж.к. "Славейков", град Бургас - окончателен проект. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Одобрява проекта „Актуализация - изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. 

"Славейков” - окончателен проект при условията на чл.16 от ЗУТ, ведно с 
правилата и нормите за неговото прилагане, със следните изменения: 
 - УПИ ІІІ в кв. 51 да бъде отреден за озеленяване ;  
 - УПИ VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ в кв.45, които са новообразувани , да 
бъдат отредени за обществено обслужване , с плътност до 20 % и височина 
– до един етаж.  

В срок от 5 години, считано от датата на влизане в сила на плана,  не 
се допускат и одобряват изменение на ПУП-ПРЗ, касаещи промяна в 
отреждане, характер, начин и показатели на застрояване. За имоти-
общинска собственост, за които Община Бургас има инвестиционни 
намерения в посочения срок, изменение на ПУП може да бъде допусна то 
след решение на Общински съвет-Бургас. 
  
………………………………………………………………………………. 
 

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен 
план - Парцеларен план за трасетата на открит и покрит канал в 
частта извън границите на урбанизираната територия за отводняване 
територията южно от кв. Лозово, главен път Бургас - Долно Езерово 
и ПЗ "Север " - кв. 28, 29, 30 и 40 от повърхностни води. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасета 

на открит и покрит канал в частта извън границите на урбанизираната 
територия, за отводняване територията южно от кв.Лозово, главен път 
Бургас - Долно Езерово и ПЗ "Север" - кв.28, 29, 30 и 40 от повърхностни 
води. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

19. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Именуване на улица в кв. "Банево", кв. 9,10, 11, 27. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.   Именува улиците в кв. „Банево" между кв.9, 10 и 11 от о.т. 34 до 

о.т. 38 на „Синчец", улицата между кв. 9 и 11 от о.т. 31 до о.т. 36 на 
„Теменуга" и улицата между кв. 26 и кв. 27 от о.т. 72 до о.т. 74 на 
„Еделвайс"; 



2.  Именува площадното пространство в центъра на кв. „Банево" на 
площад „Св. Троица". 
 
 
………………………………………………………………………………. 
 

20. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Промяна в списъка на пътуващите учители от ОУ 
„Васил Левски” – гр. Българово. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Коригира списъка на педагогическия персонал в делегираните от 

държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на 
90% от транспортните разходи по автомобилния транспорт, утвърден с 
Протокол № 31, т.10 от 11.02.2010 г. на Общински съвет, както следва: 
 ОУ „Васил Левски” – гр. Българово – Розина Миланова Вангелова – 
учител. Стойността на посочената в решението сума и маршрута остават 
без промяна. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Извършване на делба и сключване на 
извънсъдебна спогодба по гр. дело № 2580/2007 г. на Бургаския 
районен съд. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
I. Да се извърши делба на съсобствената между Община Бургас, 

Божан Владимиров Орозов и Магдалена Владимирова Орозова масивна 
двуетажна сграда, с идентификатор 07079.620.62.1, със застроена площ от 
367 кв.м, с избен и тавански етаж, изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя 
Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" №122, в поземлен имот с 
идентификатор 07079.620.62, при следните квоти: 62,09 % ид.ч. за Божан 
Владимиров Орозов и Магдалена Владимирова Орозова и 37,91 % ид.ч. за 
Община Бургас, както следва: 

1. Община Бургас получава в дял и става изключителен собственик 
на: 

1.1. Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.6, с площ 
от 122,16 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 
07079.620.62.1.5, под обекта - няма, над обекта - 07079.620.62.1.2, находящ 
се на избения етаж от масивна сграда с идентификатор 07079.620.62.1,  
изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя   Миладинови",   ул.   „Стефан   
Стамболов"   №122,   в   поземлен   имот   с идентификатор 07079.620.62. 

1.2.   Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.2, с площ 
от 140,91 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 



07079.620.62.1.1, под обекта - 07079.620.62.1.6, над обекта - 
07079.620.62.1.3 и 07079.620.62.1.4, находящ се на първи етаж от масивна 
сграда с идентификатор 07079.620.62.1, изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя 
Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" №122, в поземлен имот с 
идентификатор 07079.620.62. 

1.3.   Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.4, с площ 
от 142,77 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 
07079.620.62.1.3, под обекта - 07079.620.62.1.2, над обекта - няма, находящ 
се на втори етаж от масивна сграда с идентификатор 07079.620.62.1, 
изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" 
№122, в поземлен имот с идентификатор 07079.620.62, ведно със 106,11 
кв.м - прилежащи части от подпокривно постранство. 

Средната пазарна цена на дела на Община Бургас, съгласно прието 
по гр. дело №2580/2007 г. заключение на вещото лице е в размер на 348 
300 лева. 

2. Божан Владимиров Орозов и Магдалена Владимирова Орозова 
получават в общ дял и стават изключителни собственици на: 

2.1.   Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.5, с площ 
от 122,16 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 
07079.620.62.1.6, под обекта - няма, над обекта - 07079.620.62.1.1, находящ 
се на избения етаж от масивна сграда с идентификатор 07079.620.62.1, 
изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" 
№122, в поземлен имот с идентификатор 07079.620.62. 

2.2.   Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.1, с площ 
от 225,28 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 
07079.620.62.1.2, под обекта - 07079.620.62.1.5, над обекта - 
07079.620.62.1.3, находящ се на първи етаж от масивна сграда с 
идентификатор 07079.620.62.1, изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя 
Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" №122, в поземлен имот с 
идентификатор 07079.620.62. 

2.3.   Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.3, с площ 
от 230,86 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 
07079.620.62.1.4, под обекта - 07079.620.62.1.1 и 07079.620.62.1.2, над 
обекта - няма, находящ се на втори етаж от масивна сграда с 
идентификатор 07079.620.62.1, изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя 
Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" №122, в поземлен имот с 
идентификатор 07079.620.62, ведно с 260,08 кв.м - прилежащи части от 
подпокривно поетранство. 

Средната пазарна цена на дела на Божан Владимиров Орозов и 
Магдалена Владимирова Орозова, съгласно прието по гр. дело №2580/2007 
г. заключение на вещото лице е в размер на 574 600 лева. 

II. Упълномощава Кмета на Община Бургас да сключи спогодба за 
извънсъдебно уреждане на спора по гр. дело №2680/2007 г. на Бургаския 
районен съд, със следната редакция: 

„Днес,............ 2010 г. в гр. Бургас, 
Община Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26, 

представлявана от Кмета Димитър Николов Николов и 



Божан Владимиров Орозов, с адрес: гр. София, ул. "Нишава" №55, 
вх.Б, ет.З и Магдалена Владимирова Орозова, с адрес: гр. София, ул. 
"Незабравка" №1, вх.А, ап.15 на основание чл.365 от Закона за 
задълженията и договорите и във връзка с уреждане правния спор по гр. 
дело №2580/2007 г. на Бургаския районен съд, чийто предмет е делба на 
съсобствен между Общината, Божан Владимиров Орозов и Магдалена 
Владимирова Орозова недвижим имот, се спогодиха за следното: 

1. Да се извърши делба на съсобствената между страните масивна 
двуетажна сграда, с идентификатор 07079.620.62.1, със застроена площ от 
367 кв.м, с избен и тавански етаж, изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя 
Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" №122, в поземлен имот с 
идентификатор 07079.620.62, при следните квоти: 62,09 % ид.ч. за Божан 
Владимиров Орозов и Магдалена Владимирова Орозова и 37,91 % ид.ч. за 
Община Бургас. 

2. Община Бургас получава в дял и става изключителен собственик 
на: 

2.1.   Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.6, с площ 
от 122,16 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 
07079.620.62.1.5, под обекта - няма, над обекта - 07079.620.62.1.2, находящ 
се на избения етаж от масивна сграда с идентификатор 07079.620.62.1, 
изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" 
№122, в поземлен имот с идентификатор 07079.620.62. 

2.2.   Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.2, с площ 
от 140,91 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 
07079.620.62.1.1, под обекта - 07079.620.62.1.6, над обекта - 
07079.620.62.1.3 и 07079.620.62.1.4, находящ се на първи етаж от масивна 
сграда с идентификатор 07079.620.62.1, изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя 
Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" №122, в поземлен имот с 
идентификатор 07079.620.62. 2.3. Самостоятелен обект с идентификатор 
07079.620.62.1.4, с площ от 142,77 кв.м., при съседни самостоятелни 
обекти: на същия етаж - 07079.620.62.1.3, под обекта - 07079.620.62.1.2, 
над обекта - няма, находящ се на втори етаж от масивна сграда с 
идентификатор 07079.620.62.1, изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя 
Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" №122, в поземлен имот с 
идентификатор 07079.620.62, ведно със 106,11 кв.м - прилежащи части от 
подпокривно постранство. 

Средната пазарна цена на дела на Община Бургас, съгласно прието 
по гр. дело №2580/2007 г. заключение на вещото лице е в размер на 348 
300 лева. 

3.  Божан Владимиров Орозов и Магдалена Владимирова Орозова 
получават в общ дял и стават изключителни собственици на: 

3.1.   Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.5, с площ 
от 122,16 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 
07079.620.62.1.6, под обекта - няма, над обекта - 07079.620.62.1.1, находящ 
се на избения етаж от масивна сграда с идентификатор 07079.620.62.1, 
изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" 
№122, в поземлен имот с идентификатор 07079.620.62. 



3.2.   Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.1, с площ 
от 225,28 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 
07079.620.62.1.2, под обекта - 07079.620.62.1.5, над обекта - 
07079.620.62.1.3, находящ се на първи етаж от масивна сграда с 
идентификатор 07079.620.62.1, изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя 
Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" №122, в поземлен имот с 
идентификатор 07079.620.62. 

3.3.   Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.3, с площ 
от 230,86 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 
07079.620.62.1.4, под обекта - 07079.620.62.1.1 и 07079.620.62 1.2, над 
обекта - няма, находящ се на втори етаж от масивна сграда с 
идентификатор 07079.620.62.1, изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя 
Миладинови", ул. „Стефан Стамболов" №122, в поземлен имот с 
идентификатор 07079.620.62, ведно с 260,08 кв.м - прилежащи части от 
подпокривно постранство. 
Средната пазарна цена на дела на Божан Владимиров Орозов и Магдалена 
Владимирова Орозова, съгласно прието по гр. дело №2580/2007 г. 
заключение на вещото лице е в размер на 574 600 лева. 

4. Страните се съгласиха спогодбата да бъде извънсъдебна, 
съответно да представят същата за подпис една на друга. 

5.  Всички разноски по цитираното съдебно дело, остават за сметка 
на страните, така както са направени от тях. 

6. С подписването на настоящата спогодба, страните считат 
отношенията си във връзка със съсобствената масивна сграда с 
идентификатор 07079.620.62.1, застроена на два етажа, с избен и тавански 
етаж, изградена в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови", ул. „Стефан 
Стамболов" №122, в имот с идентификатор 07079.620.62 за окончателно 
уредени и декларират, че нямат други имуществени претенции една 
спрямо друга. 

Настоящата спогодба се изготви в четири еднообразни екземпляра - 
два за Община Бургас и по един за Божан Владимиров Орозов и Магдалена 
Владимирова Орозова и за Бургаския районен съд." 
 
………………………………………………………………………………. 
 

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване дела на Община Бургас в недвижим имот – частна 
общинска собственост, намиращ се във в.з. „До стопанския двор”, 
Община Бургас. 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ:  
 



Да се продаде на Ангел Калоянов Георгиев , с постоянен адрес 
гр.Бургас, ул."Александровска" №137, вх.А, ет.8: недвижим имот, 
представляващ 94 ( деветдесет и четири) кв.м идеални части от УПИ VI-29 
( шест римско за имот планоснимачен номер двадесет и девет ) в кв.2 ( две 
) по плана на в.з."До стопанския двор", землище кв.Банево, гр. Бургас, 
целият с площ 694 ( шестстотин деветдесет и четири) кв.м, при граници: 
север-улица, изток-УПИ VII-30, юг-УПИ ХI-33, запад-УПИ V-28, за сумата 
2101 (две хиляди сто и един ) лева, без ДДС. 
 
 
………………………………………………………………………………. 
 

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване дела на Община Бургас в недвижим имот – частна 
общинска собственост, намиращ се в с. Изворище, Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се продаде на Георги Стоянов Стоянов, с постоянен адрес 

гр.Бургас, к/с Славейков" бл.39, вх.8, ет.З, ап.8 , и Никола Ангелов 
Димитров, с постоянен адрес гр.Бургас, к/с"Изгрев" бл.56, вх.4, ет.6, 
ап.десен : недвижим имот, представляващ 7 ( седем) кв.м идеални части от 
УПИ III-108 ( три римско за имот планоснимачен номер сто и осем ) в 
кв.14 ( четиринадесет ) по плана на с.Изворище, Община Бургас, целият с 
площ 800 ( осемстотин ) кв.м, при граници: североизток-улица, югоизток-
улица, югозапад-УПИ IV-109, северозапад-УПИ II-107, за сумата 113 ( сто 
и тринадесет ) лева, без ДДС. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между 
Община Бургас и физическо лице в УПИ VII - 19, кв. 4 по плана на с. 
Драганово, Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се продаде на Сами Сабри Мюмюн, с постоянен адрес: с. 

Драганово, Община Бургас, недвижим имот, актуван с акт № 
6157/06.08.2010 год. за частна общинска собственост, представляващ 
352/1532 кв.м. идеални части от УПИ VII-19 в кв. 4 по плана на с. 
Драганово, Община Бургас, целият с площ 1532 кв.м, при граници: 
североизток-улица, югоизток-УПИ VIII-18 и УПИ IX-17, югозапад- УПИ 
Х-17, северозапад- УПИ VI, за сумата 3500 /три хиляди и петстотин/ лева, 
без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 642,00 лева. 



 
………………………………………………………………………………. 
 

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между 
Община Бургас и Житомир Димитров Русинов, в УПИ I-48, кв.3, по 
плана на в.з."Боровете", кв. Банево, гр. Бургас, чрез продажба на 
общинската идеална част. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се продаде на Житомир Димитров Русинов, с постоянен 

адрес:гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.8, вх.З, ет.5, недвижим имот, актуван 
с Акт за частна общинска собственост №1512/22.11.1999г., представляващ 
86/710 (осемдесет и шест от седемстотин и десет) кв. метра идеални части 
от УПИ I-48, кв.З, по плана на вилна зона „Боровете", землище кв. Банево, 
гр.Бургас, целият с площ 710 (седемстотин и десет) кв.метра, при граници: 
север - улица, изток - улица, юг - УПИ II-758, запад - улица, за сумата 2800 
(две хиляди и осемстотин) лева, без ДДС. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна 
общинска собственост, представляващ УПИ VII, кв.3 по плана на с. 
Твърдица, Община Бургас, с площ 780 кв. м. с отстъпено право на 
строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС (ДВ бр. 54/2008 год.) 
и чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се продадат на Димитър Георгиев Андонов, с постоянен адрес: 

ж.к. „Бр.Миладинови", бл.4, вх.З, ет.2, и Любчо Георгиев   Андонов  , с   
постоянен   адрес:   ж.к. „Възраждане", бл. 10, вх.А, ет.5 , както следва: 

1.   730/780 кв.м. ид.части от урегулиран поземлен имот VII кв.З по 
плана на с.Твърдица, Община Бургас, целият с площ 780 кв.м., при 
граници: североизток- УПИ VIII, югоизток - улица, югозапад- УПИ VIII, 
северозапад - край на регулацията, за сумата 1976,80лв. /хиляда 
деветстотин седемдесет и шест и 0,80/' лева, без ДДС, представляваща 
данъчната оценка, увеличена с 20 % . 

2.   50/780 кв.м.  идеални части по пазарна цена за сумата от 1028 
лв./хиляда и двадесет и осем / лева, без ДДС. 
 
 
………………………………………………………………………………. 
 



27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на 
недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в кв. 
Ветрен, в.з. "Минерални бани", Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите общинска собственост за 2010 год. в частта продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, 
приета от Общински съвет - Бургас на недвижими имоти, както следва: 

1. Недвижим имот, находящ се в кв.Ветрен, гр.Бургас, 
представляващ УПИ VIII-602 с площ 1000 кв.м., в квартал 4 по плана на 
кв.Ветрен, гр. Бургас, при граници: североизток-УПИ VII-601, югоизток-
улица, югозапад-УПИ XIV-585, северозапад-край на регулацията, отреден 
за жилищно строителство, актуван с акт № 3262/27.05.2002 год. за частна 
общинска собственост. 

2.   Недвижим имот, находящ се във в.з."Минерални бани", Община 
Бургас, представляващ УПИ ХХVI-723 в квартал 27 по плана на кв.Ветрен, 
гр. Бургас, с площ 910 кв.м., отреден за вилно строителство, при граници: 
север -улица, изток-УПИ ХХV-723, юг-край регулация, запад-УПИ ХХVII-
723, актуван с акт №4850/27.11.2007 год. за частна общинска собственост. 

II.  Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с 
тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински сънет - 
Бургас, на недвижими имоти, както следва: 

1. Недвижим имот, находящ се в кв.Ветрен, гр.Бургас, 
представляващ УПИ VIII-602 с площ 1000 кв.м., в квартал 4 по плана на 
кв.Ветрен, гр. Бургас, при граници: североизток-УПИ VII-601, югоизток-
улица, югозапад-УПИ XIV-585, северозапад-край на регулацията, отреден 
за жилищно строителство, актуван с акт № 3262/27.05.2002 год. за частна 
общинска собственост, с начална тръжна цена 87 500 / осемдесет и седем 
хиляди и петстотин/ лева, без ДДС. 

2.   Недвижим имот, находящ се във в.з."Минерални бани", Община 
Бургас, представляващ УПИ ХХVI-723 в квартал 27 по плана на кв.Ветрен, 
гр. Бургас, с площ 910 кв.м., отреден за вилно строителство, при граници: 
север -улица, изток-УПИ ХХV-723, юг-край регулация, запад-УПИ ХХVII-
723, актуван с акт №4850/27.11.2007 год. за частна общинска собственост, 
с начална тръжна цена 55 500 / петдесет и пет хиляди и петстотин / лева, 
без ДДС. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………. 



 
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Определяне оценки на земи, находящи се 
във вилна зона "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, на 
физически лица, 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 600/707 кв. метра ид. части от УПИ ХХХIV-

84 в кв.6 по плана на в.з. „Боровете", землище кв.Банево, гр.Бургас, 
Община Бургас, целият с площ 707 кв. метра, при граници: изток- УПИ 
ХХХIII-85, югоизток- улица, запад- УПИ XXXVI-82, УПИ XXXVII- 81, 
УПИ ХХХVIII-80, УПИ ХХХIХ-79, УПИ ХL-78, север- УПИ ХХХII-86, 
актуванс Акт за частна общинска собственост № 568/02.12.1999 г., в 
размер на 4995 лв. без ДДС, включваща цената на 600/707 кв. метра ид. 
части от УПИ ХХХIV-84, кв.6 в размер на 84 лева, определена по реда на 
Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ и 4911 лева, представляващи размера на 
обезщетението за надвишената разгъната застроена площ на сградата над 
норматива от 35 кв.метра. 

В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Петър Йосифов 
Джумпаров, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Шипка" №7, ет.4, ап.7, да 
заплати на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба. 

2. Определя оценката на 600/2330 кв. метра ид. части от УПИ XXIII-
95,96 в кв.6 по плана на в.з. „Боровете", землище кв.Банево, гр.Бургас, 
целият с площ 2330 кв.метра, при граници на целия УПИ- изток- УПИ XV 
и улица, юг- УПИ ХХIV-94, запад- УПИ L-68, УПИ LI-67, УПИ LII-66, 
УПИ LIII-65, УПИ LIV-64 , север- УПИ XV, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №1558/01.12.1999 год., в размер на 84 лева без ДДС, 
изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ. 
 В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Делчо Жеков 
Вълчанов, с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Лазур" бл.23, вх. В, да 
заплати на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Определяне оценка на земя, находяща се в 
кв. Банево, гр. Бургас на физически лица, 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) IV-696, кв.47 по плана на 

кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ 500 кв.метра (петстотин), при граници: 
север-улица, изток-УПИ V-697, юг-УПИ ХIII-705, запад-УПИ ХVII-695, 



актуван с Акт за частна общинска собственост № 6158/30.08.2010 година., 
и 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,  Керанка 
Павлова Грудова, Градю Григоров Грудов и двамата с постоянен адрес 
гр.Бургас, ул."Цар Симеон" №131,Г и Мария Григорова Грудова – 
Калъчева, с постоянен адрес  гр.Бургас, ул.»Васил Левски» № 83, да 
заплатят на Община Бургас цената на земята. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ и 
ПУП-ПУР на кв.1 и кв.26 по плана на кв. Банево - гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Одобрява изменението на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР на кв.Банево -

гр.Бургас, състоящо се в урегулиране на имот пл.№ 1280 в УПИ ХХХI-
1280 в кв.1, отреден за малкоетажно свободно стоящо жилищно 
застрояване - показано със застроителни линии и градоустройствени 
показатели в матрица и таблица, при което се променя трасето на улица 
между о.т.242 и о.т.267, както и границите на УПИ XXI-30 в кв.1 и на УПИ 
II, III, IV и V в кв.26, обособява се нов УПИ XXX - за озеленяване в кв.1 и 
се заличава УПИ IX - за озеленяване в кв.26, съгласно кафявите, зелени, 
виолетови, червени, сини и черни линии и надписи и условни цветове 
върху приложения към тази заповед проект. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Отдаване под наем, чрез провеждане на 
публичен търг по реда на НРПУРОИВ, на площадка от 
желязорешетъчна кула с площ 10 кв.м., ведно с 10 кв. м. прилежащ 
терен от УПИ XV, кв.6, по плана на в.з. "Боровете", кв. Банево, гр. 
Бургас - частна общинска собственост. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване, нежилищен имот - частна общинска 
собственост, представляващ 10/5444 (десет от пет хиляди четиристотин 
четиридесет и четири) кв.м. идеални части от УПИ XV, кв.6, по плана на 
в.з. "Боровете", кв. Банево, гр. Бургас и част от изградената в имота 
желязорешетъчна кула, представляваща площадка с площ 10,00 (десет) 
кв.м., с начална тръжна цена на месечен наем в размер на 900 /деветстотин/ 
лева, без ДДС. 



 
………………………………………………………………………………. 
 

32. Докладна записка от групата общински съветници на 
"Коалиция Ваклин Стойновски за Бургас" относно: Отмяна на 
решение по т.30 от дневния ред на 38-то заседание на Общински 
съвет - Бургас, проведено на 23.09.2010 г. с продължение на 
24.09.2010 г. и предоставяне на помещение - частна общинска 
собственост за осъществяване функциите на "Оперно - 
филхармонично общество - Бургас". 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

33. Докладна записка от д-р Илка Баева - Управител на 
"Диагностично - Консултативен център II Бургас" ЕООД 
относно: Определяне на наемна цена по договор за наем между 
"Диагностично - Консултативен център II Бургас" ЕООД - гр. Бургас 
и "Регионална инспекция опазване и контрол на общественото 
здраве" - гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Докладната записка е оттеглена от вносителя. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

34. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Даване съгласие за извършване на допълнителни 
строително-ремонтни дейности към разчета за финансиране на 
капиталовите разходи по функция 04 "Здравеопазване", обект 1451 - 
Детска ясла № 3. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Да се включи нов обект в капиталова програма на Община Бургас за 

2010 г. с наименование „Строително-ремонтни дейности на покрива и  
вертикалната планировка на Детска ясла  № 3“  в размер на 30 хил. лв. 

2. Финансовите средства в размер на 30 000 лв. да се осигурят от остатъка 
на  одобрените по Капиталова програма 2010 г. на Община Бургас за 
обект 1451 Детска ясла № 3 . 

 
………………………………………………………………………………. 
 



35. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Отпускане на финансова помощ в размер на 40 000 
лева на Баскетболен клуб "Черноморец". 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Намалява дейност 714  „Спортни бази за спорт за всички”, §  1098 

– „Международен турнир по спортни танци” със сумата от 40 000 лв.  
2. Увеличава дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”,  § 4500 

- Баскетболен клуб „Черноморец” със сумата от 40 хил.  
 
………………………………………………………………………………. 
 

36. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Отпускане на финансови средства в размер на 22 
000 лв. за проведената "Балканиада по ветроходство "Бургас-2010". 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Намалява дейност 714  „Спортни бази за спорт за всички”, §  1098 – 

„Международен турнир по спортни танци” със сумата от 22 000 лв.  
2. Увеличава дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”,  §  1098  

- „Балканиада по ветроходство- Бургас 2010” със сумата от 22 000 лв.  
 
………………………………………………………………………………. 
 

37. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Закупуване на специализирани уреди за водна 
рехабилитация на лица с увреждания и отклонение в здравния 
статус. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Възлага на общинска администрация в Община Бургас да включи в 

Бюджета за 2011 г. закупуването на десет броя уреди тип колела – 
хидроридер за вода. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

38. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Отпускане на средства за извършване на ремонтни 
дейности в Пенсионерските клубове в кв. Долно Езерово и ж.к. 
Изгрев. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 



Задължава администрацията на Община Бургас да предвиди в 
бюджета на ОП „Общински имоти” за 2011 г. сумата от 40 000 лева, 
необходими за извършване на ремонтни дейности в Пенсионерските 
клубове в кв. Долно Езерово и ж. к. „Изгрев”. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

39. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Отпускане на средства за довършителни ремонти и 
благоустрояване на църквите в кварталите: Долно Езерово и Лозово. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Задължава администрацията на Община Бургас да заложи в 

Капиталова програма 2011 год. средства за: 
1. Довършителни ремонтни дейности – външно и вътрешно 

измазване, изграждане на купол и благоустрояване на района на 
църквата „Рождество Богородично” в кв. Долно Езерово, Община 
Бургас – 20 000 лв. 

2. Довършване изграждането на църквата „Св. Георги 
Победоносец” в кв. Лозово – 20 000 лв. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

40. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Отпускане на средства за благоустрояване пространството 
пред църквата "Св. Троица" в кв. Банево. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Задължава администрацията на Община Бургас да заложи сумата от 

20 000 лв. за благоустрояване пространството пред църквата „Св. Троица” 
в кв. Банево, капиталова програма 2011. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

41. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Изграждане на мини футболни игрища в кв. Банево, кв. 
Лозово и с. Рудник, община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

Задължава администрацията на Община Бургас да заложи сумата от 
60 000 лева за изграждане на мини футболни игрища в кв. Банево, кв. 
Лозово и с. Рудник, Община Бургас, в капиталовата програма за 2011 г.  
 
………………………………………………………………………………. 
 



42. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Изграждане на спортна площадка в ж.к. Меден рудник, 
зона В, община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Задължава администрацията на Община Бургас да заложи сумата от 

20 000 лева за изграждане на спортна площадка в ж. к. „Меден рудник”-
зона В, Община Бургас, в капиталова програма за 2011 г. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

43. Докладна записка от групата на Общинските съветници на ПП 
"АТАКА" относно: Обособяване на кът в Община Бургас с имената 
на почетните граждани на гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. На подходящо място в сградата на Община Бургас да се обособи 

специален кът за почетна книга за почетните граждани на града ни и за 
какво са удостоени с това звание, която ще служи освен за информация и 
за своеобразна почит към тези хора и техните наследници. 

2. В сайта на Община Бургас да се поместят техни снимки и кратка 
автобиография. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

44. Докладна записка от групата на Общинските съветници на ПП 
"АТАКА" относно: Почистване на крайбрежната алея в района от 
Бургаски солници до кв.Сарафово, гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.Задължава общинска администрация – Бургас да осигури сумата от 

2000 лв. , от бюджета за поддръжка за 2010 год. , за извършване на 
почистване и ремонт на увредения участък от крайбрежната алея в района 
на Бургаски солници до кв.Сарафово  и въвеждането в нормалния й вид. 

2. Да се предвиди и почистване от края на плаж Северен до 
Солниците. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

45. Докладна записка от Гинка Дянкова - общински съветник в 
Общински съвет - Бургас относно: Изграждане на огради на 
дворовете на църквите в кв. "Крайморие", гр. Бургас и в с. Твърдица. 

 
РЕШЕНИЕ:  



 
В капиталова програма на Община Бургас за 2011 г. да се 

предвидят средства по § 5500 – „Капиталов трансфер за православни 
храмове” ,  в това число за храма в квартал Крайморие и храма в село 
Твърдица със сумите по 20 000 лева за всеки от тях . 
 
………………………………………………………………………………. 
 

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:  

 
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

47. 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 Ноември 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. 

 
………………………………………………………………………………. 
 

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

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Радостина Михайлова Фенерова живуща в гр. 

Бургас, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимий” № 3, ет. 3. 
еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на лечението й. 
 
………………………………………………………………………………. 
 



 
49. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 

Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице - Недялка Гръкова за дущеря й Стоянка 
Гръкова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
        Да се предостави на Недялка Господинова Гръкова живуща в гр. 
Бургас, с постоянен адрес гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Светослав Тертер 
№ 28, еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за дъщеря й Стоянка 
Георгиева Гръкова подпомагане на лечението й. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

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

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Марчо Стефанов Георгиев живущ в гр. Бургас, с 

постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Гео Милев” № 12, ет. 1, еднократно сума 
от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на лечението му и за ежедневни 
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 - Станка Иванова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Станка Димитрова Иванова живуща в гр. Бургас, 

с постоянен адрес гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Захари Зограф” № 21, 
еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на лечението й и 
за 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 - Юсуф Мехмедов. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 



Да се предостави на Юсуф Юсуфов Мехмедов живущ в гр. Бургас, с 
постоянен адрес гр. Бургас, кв. Горно Езерово, ул. „Перла” № 1  
еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на лечението 
му. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

53. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице - Ганка Тодорова за синът й Станислав 
Тодоров. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Ганка Тодорова Тодорова живуща в гр. Бургас, с 

постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Изгрев”, бл. 3, вх. Г, ет. 5, ап. 101 за синът 
й Станислав Василев Тодоров с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Изгрев”, 
бл. 3, вх. Г, ет. 5, ап. 101, 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 - Ягода Дюлева. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Ягода Георгиева Дюлева живуща в гр. Бургас, с 

постоянен адрес гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Чавдар” № 21, ет. 2 еднократно 
сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на лечението й. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

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

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Николай Кунчов Кунов живущ в гр. Бургас, с 

постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Изгрев”, бл. 53, вх. 2, ет. 1, ап. 2 
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 - Димитър Атанасов. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Димитър Стефанов Атанасов живущ в гр. 

Бургас, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Фердинандова” № 32, 
еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на лечението му 
и за 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 - Марина Павлова за съпругът й Христо 
Павлов. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Марина Иванова Павлова живуща в гр. Бургас, с 

постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Славейков”, бл. 21 А, вх. 1, ет. 2, ап. 4 за 
съпругът й Христо Павлов Павлов с постоянен адрес гр. Бургас, к/с 
„Славейков”, бл. 21 А, вх. 1, ет. 2, ап. 4 еднократно сума от 500 лв. 
/петстотин/ лв. за подпомагане на лечението му. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

58. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице - Ганка Петрова Петрова за дъщеря и Петя 
Радостинова Лазарова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
        Да се предостави на Ганка Петрова Петрова живуща в гр. Бургас, с 
постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Зорница”, бл. 40, вх. 1, ет. 16, ап. 91, 
еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за дъщеря й Петя Радостинова 
Лазарова с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Зорница”, бл. 40, вх. 1, ет. 16, 
ап. 91 за подпомагане на лечението й.  
 
………………………………………………………………………………. 
 

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

 



РЕШЕНИЕ:  
 
        Да се предостави на Гинка Николова Кехайова живуща в гр. Бургас, с 
постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Славейков”, бл. 71, вх. 4, ет. 8, ап. 22, 
еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на лечението й. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

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

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Гинка Петрова Урдова живуща в гр. Бургас, с 

постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Славейков”, бл. 46, ет. 8, ап. 50, 
еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни 
нужди. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

61. Питания. 
 
 
………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

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

 


