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

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

от Протокол № 44 
 

от заседанието на 20.01 и 25.01.2011 година 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за 
издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното 
развитие” по проект «Интегриран градски транспорт на Бургас», Договор 
за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-01/2010/001. 
 
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Даване на съгласие на Община Бургас да се предостави 
от МОСВ за управление и ползване минералните води от находищата по 
Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, разположени на 
територията на Община Бургас,  за срок 25 години. 
 
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Анекс към договор от 04.01.2011 г., за 
учредяване на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р 
Пенкови” ООД – гр. Сливен възмездно право на строеж, вписан в Агенция 
по вписванията на 05.01.2011 г., том 1, № 7, вх. рег. № 20. 
 
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Изработване на проект за Изменение на Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.135 
и 135а по плана на ЦГЧ, гр. Бургас. 
 
5. Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам. - кмет „Култура и 
образование" Община Бургас относно: Даване на съгласие Община 
Бургас да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие 
2007-2013", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие", Операция 1.1: „Социална инфраструктура", Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 
„Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни и 
събития". 
 
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение иа 
Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински 



съвет Бургас, Протокол № 5, т. 30 от 24.01.2008 г., изм. Протокол № 17 от 
29.01.2009 г. 
 
7. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община 
Бургас. 
 
8. Докладна записка от Георги Василев Манев - общински съветник 
от ПП СЕК относно: Изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Бургас. 
 
9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на План-cметкa за дейностите по 
поддържане на чистота за 2011 г. 
 
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Програма за управлението и разпореждането с 
общинската собственост за 2011 година. 
 
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Приемане на решение за отправяне на искане за 
предоставяне на собствеността от страна на държавата на недвижим имот, 
находящ се в гр. Бургас, ул. „Алеко Константинов" № 4, актуван с Акт № 
2511/10.04.2002 г. за частна държавна собственост. 
 
12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Приемане на решение за отправяне на искане за 
безвъзмездно прехвърляне от страна на държавата в собственост на 
Община Бургас, на недвижим имот с административен адрес: ул. „Цар 
Калоян" № 110 /ул. „Цар Самуил" № 88/, к/с „Възраждане", гр. Бургас. 
 
13. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател 
на Общински съвет относно: Избор на обществен посредник на 
територията на Община Бургас. 
 
14. Докладна записка от инж. Диян Славов - Общински съветник и 
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и 
публично - частно партньорство относно: Вземане на решение за 
отпускане на временен безлихвен заем от Агенцията за приватизация и 
публично- частно партньорство - гр. Бургас на Община Бургас в размер на 
190 000 /сто и деветдесет хиляди/ лева. 
 
15. Докладна записка от д-р Галин Белев - Управител на "Медицински 
център III Бургас" ЕООД относно: Осигуряване на допълнителна 



субсидия на "Медицински център III Бургас" ЕООД или поемане на 
издръжката на изнесения пункт на ЦСМП - Бургас. 
 
16. Докладна записка от Соня Георгиева - председател на комисията по 
култура, образование, вероизповедание и читалищна дейност при ОС - 
Бургас относно: Предвиждане на 300 000 лв. в капиталовата програма 
/Бюджет 2011 / на Община Бургас за ремонт на читалищата. 
 
17. Докладна записка от Бочко Бочев - Общински съветник относно: 
Включване на обекти в капиталовата програма на Община Бургас за 2011 
г. 
 
18. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на 
участъци от зоната за кратковременно паркиране. 
 
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Учредяване право на пристрояване към апартамент, 
находящ се на първи етаж в сграда XV , ул. "Босна" № 3 в кв. 105 по плана 
на ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас , изградена върху общинска земя. 
 
20. 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 кв. Банево, гр. Бургас. 
 
21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинска идеална част от недвижим имот - УПИ 1-1375 по плана на 
гр.Бургас, ж.к. "Меден рудник", зона "Г". 
 
22. Докладна записка от Ваклин Стойновски - общински съветник в 
Общински съвет гр. Бургас относно: Проверка и предприемане на 
действия за премахване на незаконно поставените устройства за визуално 
наблюдение и контрол /камери/ на имоти и съоръжения от Валери 
Симеонов. 
 
23. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател 
на Общински съвет относно: Избор на членове на Комисия по чл.6 , ал.1 
от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи 
дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община 
Бургас. 
 
24. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател 
на Общински съвет относно: Избор на членове на Комисия по чл.30 , 
ал.1 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията 
на Община Бургас. 



 
25. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно: Избор на 
управител на „Бургаски пазари" ЕООД- Бургас. 
 
26. Докладна записка от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и 
хлебни изделия" ЕООД относно: Изграждане на нова база за приготвяне 
на храна за Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж в сградата 
на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД с идентификатор 07079.651.49.1 по 
кадастралната карта на града на гр. Бургас, изградена в УПИ V кв. 18 зона 
А на к/с "Меден рудник", гр. Бургас. 
 
27. Докладна записка от група общински съветници „Независими” 
относно: Изграждане на съоръжения за преминаване на хора с увреждания 
и на детски колички. 
 
28. Докладна записка от група общински съветници „Независими” 
относно: Ремонт и благоустрояване на подлеза в кв."Меден рудник" , бул. 
"Захари Стоянов". 
 
29. Докладна записка от Гинка Дянкова – общински съветник относно: 
Проектиране и изграждане на канализационна система и асфалтиране на 
улица "Вълнолом", кв. "Крайморие" в участъка от № 29А до 31А и 
асфалтиране на същата улица в участъка от № 25А до № 29. 
 
30. Докладна записка от групата на Общинските съветници на ПП 
"БСДП" относно: Изграждане на арка на Св.Николай Мирликийски 
Чудотворец (Никулден) на входа на Морската градина, от към ул. 
„Богориди” до павилион „Гъбката”. 
 
31. Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам. - кмет на Община 
Бургас относно: Отреждане на място за ситуиране на Паметник на 
Независимостта в гр. Бургас и приблизително необходимите финансови 
средства за неговата реализация. 
 
32. Докладна записка от общински съветници от „ГЕРБ” относно: 
Поставяне на паметен знак в чест на 24 - ти пехотен черноморски полк. 
 
33. Докладна записка от група общински съветници „Независими” 
относно: Финансиране и издаване на пълните съчинения и изграждането 
на бюст - паметник в Приморски парк на големия бургаски писател и 
общественик Петко Росен. 
 
34. Докладна записка от Делян Иванов - общински съветник в 
Общински съвет - Бургас относно: Изграждане на паметник на създателя 
на Морската градина - Георги Духтев. 
 



35. Докладна записка от Здравко Сталев - общински съветник от група 
„Независими" относно: Поставяне на табели на площада, намиращ се 
пред административната сграда на Община Бургас. 
 
36. Докладна записка от групата общински съветници на ПП 
„АТАКА” относно: Незаконни постройки (цигански гета) в кварталите 
"Меден Рудник", "Акациите", "Горно Езерово" и др. на територията на 
Община Бургас. 
 
37. Докладна записка от групата общински съветници на ПП 
„АТАКА” относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
полза на физическо лице Атанас Киров. 
 
38. Питания. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

 
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Упълномощаване на Кмета на Община 
Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие” по проект «Интегриран 
градски транспорт на Бургас», Договор за безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO001/1.5-01/2010/001. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
 1. Общински съвет - Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас 
да издаде Запис на заповед без протест и без разноски, в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - 
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", платим на 
предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по 
Проект «Интегриран градски транспорт на Бургас», Договор за 
безвъзмездна финансова помощ ВG161РО001 - 1.5.01/2010/001, на 
стойност 27 380 778.51 лв. (двадесет и седем милиона триста и осемдесет 
хиляди седемстотин седемдесет и осем лв. и петдесет и една ст.), което 
представлява 25 % от максималната стойност на безвъзмездната финансова 
помощ. Общински съвет - Бургас одобрява поемането на гореописаното 
задължение. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Даване на съгласие на Община Бургас да 
се предостави от МОСВ за управление и ползване минералните води 



от находищата по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за 
водите, разположени на територията на Община Бургас,  за срок 25 
години. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Дава съгласие на Община Бургас да се предоставят за управление и 
ползване минералните води от находищата, разположени на територията 
на Община Бургас за срок 25 години, както следва: 

•    Бургаски минерални бани - сондаж Б-191 ; 
•    с. Рудник - сондаж Б-166 ; 
•    Бургаски минерални бани - сондаж Б-178 и Б-165 ; 
•    с. Изворите - сондаж Б-81. 

 
………………………………………………………………………………………… 
 

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на Анекс към договор от 
04.01.2011 г., за учредяване на „Многопрофилна болница за активно 
лечение - д-р Пенкови” ООД – гр. Сливен възмездно право на 
строеж, вписан в Агенция по вписванията на 05.01.2011 г., том 1, № 
7, вх. рег. № 20. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.  Одобрява Анекс към Договор от 04.01.2011 г. за учредяване 

възмездно право на строеж на "Многопрофилна болница за активно 
лечение-д-р Пенкови" ООД - гр. Сливен, вписан в Агенция по вписванията 
на 05.01.2011 г., том 1, № 7, вх.рег.№ 20. 

2.  Възлага на Кмета на Община Бургас да подпише приложения 
Анекс към Договор от 04.01.2011 г. за учредяване възмездно право на 
строеж на "Многопрофилна болница за активно лечение-д-р Пенкови" 
ООД - гр. Сливен, вписан в Агенция по вписванията на 05.01.2011 г., том 
1, № 7, вх.рег.№ 20. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Изработване на проект за Изменение на 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 
/ПУП-ПРЗ/ на кв.135 и 135а по плана на ЦГЧ, гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
I.  Дава съгласие за Изменение на Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.135 за УПИ I, II и III и кв.135а 
за УПИ I и предвидената улична регулация по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, 
като с плана се обособят нови УПИ, отредени за здравни нужди, 



обществено обслужване, озеленяване и паркиране с предвиждане на нови 
обслужващи улици и улична инфраструктура. 

II. Проектите да се изработят на основание Задание за проектиране, 
изготвено служебно от общинската администрация. 

III.Финансирането на процедурата по изработване на Проекта за 
Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.135 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, да се 
извърши с бюджетни средства, собственост на „Комплексен онкологичен 
център - Бургас" ЕООД и заинтересованите дружества, разположени в кв. 
135 и 135а по плана на ЦГЧ, гр. Бургас. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

5. Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам. - кмет „Култура 
и образование" Община Бургас относно: Даване на съгласие 
Община Бургас да кандидатства по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007-2013", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие", Операция 1.1: „Социална 
инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и 
промотиране на иновативни културни и събития". 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно 

предложение „Завръщане в Бургас - минало, настояще и бъдеще", 
Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1: „Социална 
инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: ВG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране 
на иновативни културни събития" 

2. Дава съгласие за осигуряването на необходимия собствен 
финансов принос в размер на минимум 5 % за предвидените дейности по 
проект с работно заглавие „Завръщане в Бургас- минало, настояще и 
бъдеще" по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 
1.1: „Социална инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: ВG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и 
промотиране на иновативни културни събития" 
  3. Декларира, че включеното в проектното предложение иновативно 
културно събитие ще бъде проведено в период до 1 година след 
приключване на дейностите по проекта. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и 
допълнение иа Наредбата за определяне размера на местните данъци, 



приета от Общински съвет Бургас, Протокол № 5, т. 30 от 24.01.2008 
г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - 
Бургас, Протокол № 5. т.30 от 24.01.2008 г., изм. Протокол № 17 от 
29.01.2009 г.: 

§ 1. В чл.2 ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова т. 7: 
„7. туристически данък;"  
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Невнесените в срок данъци по Закона за местните данъци и 

такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, 
такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се 
извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския 
процесуален кодекс" 

2. В ал. 3 се правят следните изменения: 
а) накрая се поставя запетая и се добавя „а в производствата по 

обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители"; 
б) създава се изречение второ: „Когато в нормативен акт е 

предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и 
такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за 
данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на 
задълженото лице." 
  3. Алинея 7 се изменя така: 

„(7) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни 
данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или 
разсрочването се иска до една година от датата на издаване на 
разрешението, е кметът на община Бургас, а в останалите случаи е 
Общински съвет - Бургас. "  

§ 3. В чл.6 ал.4 се отменя.  
§ 4. В чл. 7 се правят следните допълнения: 
1. В ал. 2 накрая се добавя „или съответната част от него". 
2. Създава се ал. 5: 
„(5) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно 

задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление."  
§ 5. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 2: 
„(2) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото 

вещно право, е предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и 
отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за 
определянето на данъка." 



2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.  
§ 6. Член 13 се отменя. 
§ 7. В чл. 14 се създава ал. 4: 
„(4) Националната агенция за приходите по електронен път 

предоставя па общинската   администрация    в    14-дневен   срок   от   
получаването   на   искане информация относно обектите с регистрирана 
фискални устройства."  

§ 8. В чл. 15 се създава ал. 3: 
„(3) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, 

които са собственост на предприятията или върху които им е учредено 
ограничено вещно право на ползване." 

§ 9. В чл. 17, ал. 1 думите „отчетната им стойност" се заменят с „по-
високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно 
приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси ". 

§ 10. В чл. 19 думите „чл. 14, ал. 1 и 3 и чл. 17, ал. 2" се заменят с 
„чл. 14, ал. 1 и 4"  

§ 11. В чл. 20, ал. 1 т.9 думите „паметници на културата" се заменят с 
„културни ценности" 

§ 12. В чл. 20, ал. 1 т. 12 се отменя.  
§ 13. В чл. 23 се правят следните изменения: 
1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни 

вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на 
годината, за която е дължим." 

2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се 

прави отстъпка 5 на сто."  
§ 14. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 3: 
„(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и 

при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху 
тях по давност." 
  2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6. 

§ 15. В чл. 40, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „а при 
придобиване по давност- към момента на издаване на акта, удостоверяващ 
правото на собственост, който подлежи на вписване." 

§ 16. В чл. 43, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а в 
случаите по чл. 44 ал. 3 от Закона за местните данъци   и такси - към 
момента на издаване на акта, удостоверяваш, правото на собственост, 
който подлежи на вписване." 

§ 17. В чл. 48 се правят следните изменения: 
1. В ал. 3 изречение второ се отменя. 
2. В ал. 4 изречение второ се изменя така: „При прекратяване на 

регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя 
документ от компетентен орган." 

§ 18. В чл.49 се правят следните изменения: 



2. В ал. 12 думите „шейни" се заменят с „шейни и превозни средства 
от категория L7е по Закона за движението по пътищата".  

§ 19. В чл. 52 ал. 3 се изменя така: 
„(3) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, 

данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на 
регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни 
средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване 
за разкомплектоване данък не се дължи след прекратяване на 
регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за 
предаване за разкомплектоване."  

§ 20. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни 

вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на 
годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за 
цялата година се прави отстъпка 5 на сто." 

2. Алинея 3 се отменя. 
3. В  ал. 4 се създава изречение второ 

„Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден  или 
заверен от общината документ."  

§ 21. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 7: 
„(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и 

продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, 
следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят - 
включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени 
в т. 1 и 2 па приложение № 4." 

2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.  
§ 22. В чл. 60 ал. 1 т. 2 се изменя така: 

  „2. физическите лица, включително едноличните търговци, които 
извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида 
патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4. заплащат 
патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с 
най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението 
не се прилага;". 

§ 23. В чл. 61, ал. 3 се създава изречение второ; „При прехвърляне на 
предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от 
прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на 
прехвърлянето."  

§ 24. В чл. 62 се създава ал. 4: 
„(4) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, 

когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който 
се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка."  

§ 25. В глава втора се създава раздел VІ:  
 

Раздел VI  
Туристически данък 



 
Чл. 64. (1) С туристически данък се облагат нощувките. 
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 
(3)  Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината 

по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по 
смисъла на Закона за туризма. 

(4)  Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден 
от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. 

(5)  Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на 
всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна 
година.  

Чл.65 (1) Размерът на данъка за всяка нощувка е: 
1. средства за подслон (хотели, мотели, вилни селища и 

туристически селища) 3, 4 и 5 звезди в гр. Бургас и съставните селища - 
2,00 лв. 

2. средства за подслон (хотели, мотели, вилни селища и 
туристически селища) 1 и 2 звезди : 

- в гр. Бургас- 1,00 лв. 
- съставните селища - 0,80 лв. 
3.  места за настаняване (семеен хотел, вила, почивна станция): 
- в гр. Бургас- 1,00 лв. 
- съставните селища - 0,80 лв. 
4. места за настаняване (пансион, къща, самостоятелни стаи, бунгало, 

къмпинг, туристическа хижа, туристически учебни центрове и 
туристическа спалня) в гр. Бургас и съставните селища - 0,80 лв. 

(2)  Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, 
като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на 
данъка по ал. 1. 

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица 
до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени 
нощувките. 

(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-
малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството 
за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно 
задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение 
на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на 
следващата календарна година, независимо дали обектът се използва. 

(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: 
Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД , 

където: 
Р е разликата за внасяне; 
РД - размерът на данъка по ал. 1 ; 
ПК - пълният капацитет на броя на леглата и средството за подслон или 
мястото за настаняване за календарната година; 
Д- брой дни в годината ; 
ДД- сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година. 



Чл.66 Приходите от туристическия данък се разходват за 
мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма."  

§ 26. В Приложение 1 се правят следните изменения: 
1.   във всички точки думите „с.Банево и с.Ветрен" се заличават. 
2.   във всички точки след думите „с.Твърдица" се добавя „с.Извор" 
3.   в  точка  21   след  думата  „видеокасети"   се  добавя   „или  

записи  на електронен носител". 
§ 27. В Преходните и заключителни разпоредби се създават нови: 
1.  §9 (1) Общинският съвет определя размерите на туристическия 

данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г. 
(2)   Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за 

средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва: 
1. категория 1 звезда- 0,60 лв. за нощувка:, 
2.  категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка; 
3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка; 
4.  категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувк;ц 
5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка. 
(3) Декларацията по чл. 61 р, ал. 5 от Закона за местните данъци и 

такси не се подава за предоставените нощувки през 2010 г. 
2. §10. В Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас се 
правят следните изменения: 

1. Отменя се „Раздел IV: Туристическа такса". 
2. Отменя се „Раздел III Туристическа такса" на Приложение 1. 
4. §11. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци влиза в сила от 01.01.2011 г. с 
изключение на §2 т.2 б)а; §8; §11; §12; §14; §15; §16; §17; §19; §20 т.2; §21; 
§23; §24 в сила от 01.01.2010 г. и §5; §6 и §10, които влизат в сила от 
01.07.2011 г. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

7. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на 
Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета от 
Общински съвет – Бургас :   
 §1. Изменя чл.9, ал.1, б."а" от Наредбата за опазване на обществения 
ред на територията на Община Бургас, като след думите "от ул. „Гладстон" 
до ул. „Христо Ботев" се добавя "ул. „Фердинандова" от ул.„Гладстон" до 
ул. „Цар Калоян"; ул. „Цариградска" от ул. „Цар Калоян" до ул. „Ивайло"; 
ул. „Ивайло" от ул. „Фердинандова" до ул. „Св. Климент Охридски" ; ул. 



„Калоян" от ул. „Фердинандова" до ул. „Св. Климент Охридски"; ул. 
„Калоян" от ул. „Фердинандова" до ул. „Св. Климент Охридски";".  

§2. В чл.9, ал.1 се създава б. "д", със следното съдържание: ул. "Адам 
Мицкевиц". 
  §3. В чл.9, ал.1 се създава б. "е", със следното съдържание: Паркинг  
находящ  се   от  южната  страна  на  автогара  „запад"   и заключен между 
улиците: ул. „Дебелт", ул."Пирин" и ул. „Арда". 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

8. Докладна записка от Георги Василев Манев - общински 
съветник от ПП СЕК относно: Изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Не подкрепя докладната записка и предложения проект за решение. 

 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на План-cметкa за дейностите 
по поддържане на чистота за 2011 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Одобрява план-сметката за разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и инсталации, рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци, включително отчисленията по чл. 71, а и чл. 71е от ЗУО и 
поддържане чистотата на територии за обществено ползване през 2011 г., 
както следва: 
 
Вид дейност  2011 г., лв. 
1.Събиране и транспортиране на отпадъци 
и осигуряване на съдове за отпадъци 

8 749 330 

2.Поддържане на чистотата на места за 
обществено ползване. 

3 886 440 

Почистване на места за обществено 
ползване метене, миене /улици, площади, 
тротоари и др./ 

2 136 440 

Поддържане на чистота на паркове 
градини и др. зел. площи 
 

850 000 

Зимно поддържане и снегопочистване на 650 000 



уличната мрежа в гр. Бургас 
Зимно поддържане и снегопочистване на 
общинската пътна мрежа 

250 000 

3. Депониране, изграждане, закриване на 
депа и др. съоръжения за обезвреждане 

2 838 105 

Обезвреждане на отпадъци чрез 
депониране 

1 302 105 

Отчисления по чл.71е     480 000 
Отчисления по чл.71а 1 056 000 
ВСИЧКО 15 473 875 

 
Приетата с настоящото решение план-сметка влиза в сила от 

01.01.2011 г. 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Програма за управлението и 
разпореждането с общинската собственост за 2011 година. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.Приема програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2011 година. 
  2.Програмата  за  разпореждане  с   общинска  собственост  да  се 
публикува на Интернет сайта на Община Бургас и на интернет страницата 
на Общински съвет - Бургас. 
 

  П Р О Г Р А М А 
 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА 
СОБСТВЕНОСТ  НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2011 Г. 

 
 
 

Годишната програма на Община Бургас за управление и разпореждане с 
имоти-  общинска собственост за 2011 год. год. е приета от Общински съвет - 
Бургас по предложение на кмета на Общината с Решение на ОбС по т.10 от 44-
то заседание , проведено на 20.01.2011 г. и 25.01.2011 г. , на основание чл.8, 
ал. 9 от ЗОС. 

 
 
Годишната програма на Община Бургас за управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2011 г. се приема на основание 
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост от Общински съвет-Бургас 
в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети, посочени в 
стратегията по ал. 8 на закона. Програмата съдържа: 



1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, 
свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – 
общинска собственост; 

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи 
за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени 
вещни права или за предоставяне на концесия; 

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие 
в собственост, и способите за тяхното придобиване; 

5. други данни, определени от общинския съвет. 
Предмет на настоящата програма не са съсобствените имоти на 

Община Бургас и физически и юридически лица.  
Годишната програма на Община Бургас за управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2011 г. е отворена и може да бъде 
актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и 
актуализация на годишния бюджет. 
 
 

 
П  Р  О  Г  Н  О  З  А 

   
за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост 
през 2011 год. 

   

№ Вид разходи 
Разход в лв. - 
2011 

1 
Разход за обезщетяване на собственици на имоти в землището 
на гр. Бургас, засягащи се от отчуждаване за разширяване на 
гробищен парк - Бургас 

3 931 277 

2 
Разходи за отчуждаване в Районен център меден рудник за 
прокарване на улици 

706 027 

3 
Разходи за други отчуждителни производства в.т.ч. Право на 
преминаване през чужди имоти 

150 000 

4 

Разходи за промяна предназначението на земи, общинска 
собственост по реда на ЗОЗЗ /за разширение на гробищни 
паркове, нововключени в регулация общински зем. Земи, 
инвестиционни проекти/ 

200 000 

5 Разходи за придобиване на имоти за нуждите на Община Бургас 100 000 

6 
Разходи за иницииране и възлагане на анализи за Публично-
частни партньорства 

100 000 

7 
Разходи за обезщетяване на собственици на имоти, засягащи се 
от проект "Пътен възел над товарна гара" 

800 000 

8 За издаване на скици, изготвяне на оценки на общински имоти 100 000 

  Всичко разходи 6 087 303 

№ Вид приходи Приход в лв.  

1 
Продажба на общински жилища на наематели, настанени по 
административен ред 

250 000 



2 Продажба на трафопостове по реда на §4 от ПЗР на ЗЕ 150 000 

3 

Продажба на УПИ - общинска собственост на собствениците на 
законно построени сгради /чл.35, ал.2 от ЗОС/ и собственици на 
сгради с право на строеж по реда на §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 
без търг  

600 000 

4 
Продажба на общински идеални части от съсобствени имоти 
/чл.36 от ЗОС/ 

400 000 

5 
Продажба на недвижими имоти, общинска собственост чрез 
провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс 
по реда на НРПУРОИВ 

4 500 000 

6 
Учредяване на вещни права - право на строеж /по ЗОС/ и право 
на преминаване /по ЗУТ/ 

500 000 

7 Приходи от концесионни възнаграждения 600 000 

  Всичко приходи 7 000 000 
 
I. Продажба чрез публичен търг   
     

№  Местоположение квартал, УПИ кв.м 
отреждане 
по ЗРП 

1 Минерални бани 27/ХХVІ-723 910 жил. стр. 
2 Драганово 11/Х 700 жил. стр. 
3 Драганово 4/І 604 жил. стр. 
4 к/с "Възраждане" 5/І  70 ТП №2 
5 к/с "Възраждане" 27/І  72 ТП №7 
6 Рудник 30/XXI-390 1188 жил. стр. 
7 Рудник 54/I 734 жил. стр. 
8 Рудник 54/II 704 жил. стр. 
9 Рудник 54/III 709 жил. стр. 
10 Рудник 54/IV 697 жил. стр. 
11 Рудник 54/V 742 жил. стр. 
12 Рудник 54/VI 766 жил. стр. 
13 Рудник 54/VII 772 жил. стр. 
14 Рудник 84/VIII-1195 568 жил. стр. 
15 Рудник 84/IX-1196 688 жил. стр. 
16 Рудник 77/ХІ-1008 623 жил. стр. 
17 Рудник 77/ХІІ-1009 637 жил. стр. 
18 Рудник 77/ХІІІ-1010 641 жил. стр. 
19 Рудник 68/ХХVІІ-950,949 756 жил. стр. 
20 Рудник 22/ХVІ-457 1985 жил. стр. 
21 Рудник 22/ХVІІ-458 950 жил. стр. 
22 Рудник 24/ХІІІ-429 333 за аптека 
23 Черно море 86/ХІІ 532 за изв.ракия



24 Черно море 137/І 682 КОО 
25 Черно море 110/ХІІ-1538 504 жил. стр. 
26 Черно море 110/ХІІІ-1538 495 жил. стр. 
27 Черно море 110/ХІV-1538 478 жил. стр. 
28 Черно море 109/І 544 жил. стр. 
29 Черно море 109/II 621 жил. стр. 
30 Брястовец 22/ХІ 655 жил. стр. 
31 Брястовец 22/Х 635 жил. стр. 
32 Брястовец 22/ІХ 935 жил. стр. 
33 Брястовец 22/VІІ 780 жил. стр. 
34 Брястовец 22/VІІІ 725 жил. стр. 
     
     

№  Местоположение квартал, УПИ кв.м 
отреждане 
по ЗРП 

35 Брястовец 22/VІ 755 жил. стр. 
36 Брястовец  4/І 604 жил. стр. 
37 Изворище 21/V 688 жил. стр. 
38 Изворище 21/IV 630 жил. стр. 
39 Изворище 21/III 605 жил. стр. 
40 Изворище 21/III 660 жил. стр. 
41 Миролюбово 16/I 542 жил. стр. 
42 Миролюбово 16/IX 542 жил. стр. 
43 Сарафово 24/ІІ-839 592 жил. стр. 
44 Сарафово 24/ІІІ-839 592 жил. стр. 
45 Сарафово 13/VІІІ 850 жил. стр. 
46 Сарафово 9/ІІІ-116 623 жил. стр. 

47 Сарафово 9/ІІ-116 682 жил. стр. 
48 к/с "Изгрев" кв.36/ІІІ 1892 жил. стр. 
49 к/с "Изгрев" 36/ІV 537 жил. стр. 
50 к/с "Изгрев" 36/VІ 400 жил. стр. 
51 Българово 3/Х-93 510 жил. стр. 
52 Българово 3/ХVІ-43 534 жил. стр. 
53 Българово 3/ХVІІ-42 505 жил. стр. 
54 Българово 18/І 465 жил. стр. 
55 Българово 18/ІІ 500 жил. стр. 
56 Българово 18/ІІІ 703 жил. стр. 
57 Българово 39/І-940 1050 жил. стр. 
58 Българово 39/ХVІІ-931,940 760 жил. стр. 



59 Българово 42/ІІ-915 1245 жил. стр. 
60 Банево 9/І 1030 жил. стр. 
61 Банево 9/ІІ 970 жил. стр. 
62 Банево 9/ІІІ 770 жил. стр. 
63 Банево 10/І 805 жил. стр. 
64 Банево 10/VІІІ 1027 жил. стр. 
65 Банево 10/ІХ 1036 жил. стр. 
66 Банево 47/ХVІІ-695 352 жил.стр. 
67 Банево 11/І 572 жил. стр. 
68 Банево 11/ІІ 496 жил. стр. 
     
     

№  Местоположение квартал, УПИ кв.м 
отреждане 
по ЗРП 

69 Банево 11/ІІІ 522 жил. стр. 
70 Банево 12/І 500 жил. стр. 
71 Банево 14/V 681 жил. стр. 
72 Банево 14/VІ 681 жил. стр. 
73 Банево 14/VІІ 854 жил. стр. 
74 Банево 14/VІІІ 854 жил. стр. 
75 Банево 18/ІV-199 1000 жил. стр. 
76 Банево 18/V-199 780 жил. стр. 
77 Банево 21/ХІХ 620 жил. стр. 
78 Ветрен 4/VІІІ-602 1000 жил.стр. 
79 в.з"До стоп.двор" 8/V-283 507 вилно стр. 
80 Славейков 17а/I ПС 309 КОО 
81 Славейков 19a/I 573 жил.стр. 
82 ж.к. Лазур 40/IV 2374 KOO 
83 Твърдица 3/I 1058 жил.стр. 
84 Твърдица 4/VII 865 жил.стр. 
85 Твърдица 5/VII 885 жил.стр. 
86 Твърдица 5/VIII 850 жил.стр. 
87 Твърдица 16/I 827 жил.стр. 
88 Твърдица 16/II 816 жил.стр. 
89 Твърдица 16/III 399 жил.стр. 
90 Твърдица 16/IV 662 жил.стр. 
91 Твърдица 16/V 795 жил.стр. 
92 Твърдица 16/VI 724 жил.стр. 
93 Твърдица 17/II 854 жил.стр. 



94 Твърдица 25/IX 707 жил.стр. 
 
 
 

II СТРОИТЕЛСТВО В СЪСОБСТВЕН ИМОТ 

№ Местоположение Кв./УПИ площ забележка 
1 ж.к. Възраждане 31/I-5801,5802 425,25 жил. стр. 
2 ж.к. Възраждане 28/I 426,50 жил. стр. 
3 ж.к. Възраждане 24/XIV 531,18 жил. стр. 
4 ж.к. Възраждане 22/IX-5431,5430 281 жил. стр. 

 
 
 

III ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ С РЕАЛНИ 
ОБЕКТИ 

№ Местоположение Кв./УПИ площ забележка 

1 
ж.к. Братя 
Миладинови 33/I 494 жил. стр. 

2 
ж.к. Братя 
Миладинови 33/V 339 жил. стр. 

3 
ж.к. Братя 
Миладинови 33/VI 473 жил. стр. 

4 
ж.к. Братя 
Миладинови 33/VII 290 жил. стр. 

5 
ж.к. Братя 
Миладинови 33/VIII 291 жил. стр. 

6 ж.к. П.Р. Славейков 49/XV 709 КОО 
7 ж.к. Меден Рудник 39/V 1287 жил. стр. 
8 ж.к. Меден Рудник 114/XVI 1754 жил. стр. 
9 ж.к. Меден Рудник 107/I 873 жил. стр. 

 
 
 

 

IV. КОНЦЕСИИ     

     
1. КОНЦЕСИЯ НА 
ЯЗОВИРИ:     
            "Мармара" в землището на гр. Българово - им. № 000368 
            "Надежда" в землището на с. Братово/Равнец - имот № 000090/000197 
 
2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК В ИМОТИ:  

  000119 С ПЛОЩ 1375 ДКА.   

  000072 С ПЛОЩ 360 ДКА.   

    В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БЪЛГАРОВО   



     
3. КОНЦЕСИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ НА ПЛОЩ  
ОТ 4452 КВ.М.В ЧАСТ ОТ УПИ I В КВ. 133 В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 

     
4. КОНЦЕСИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ НА ПЛОЩ  
ОТ 5000 КВ.М.В В ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПЛ. ТРОЙКАТА 

     
5. КОНЦЕСИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ НА ПЛОЩ  
ОТ 3000 КВ.М.В ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД Х-Л БЪЛГАРИЯ 

     
6. КОНЦЕСИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ НА ПЛОЩ  
ОТ 5000 КВ.М.В ПРОСТРАНСТВОТО ПРЕД МБАЛ   

     
7. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛУВЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС В УПИ I В КВ. 56 
  ПО ПЛАНА НА Ж.К. "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"   

     
8.КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ ПУБЛИЧНА 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ДЕТСКИ 
АТРАКЦИОН „ ЛУНАПАРК” 

9. КОНЦЕСИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УВЕСЕЛИТЕЛЕН ПАРК   
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРК "ЕЗЕРО"   
 
 
1. 
VI. ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ   
НА ОБЩЕСТВЕНИ НУЖДИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ 
ЗАДОВОЛЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН  
 

№ 
Вид 
имот 

№ имот местонахождение
Обща площ     

/дка./        
Площ за 

отчуждаване /дка./

1 ПИ 469 ПЗ" Север" 0,400 0,400 
2 ПИ 470 ПЗ" Север" 1,812 1,812 
3 ПИ 471 ПЗ" Север" 2,717 1,554 
4 ПИ 415 ПЗ" Север" 0,464 0,045 

5 
ПИ 602 ПЗ" Север" 0,360 0,023 

6 
ПИ 472 ПЗ" Север" 0,560 0,560 

7 
ПИ 530 ПЗ" Север" 0,919 0,919 

8 ПИ 473 ПЗ" Север" 0,876 0,876 
9 ПИ 675 ПЗ" Север" 0,530 0,530 

10 ПИ 416 ПЗ" Север" 0,364 0,364 
11 ПИ 426 ПЗ" Север" 0,841 0,841 
12 ПИ 427 ПЗ" Север" 0,835 0,835 
13 ПИ 409 ПЗ" Север" 0,739 0,089 
14 ПИ 076001 м."Муската" 71000 71000 
15 ПИ 076003 м."Муската" 25495 25495 
15 ПИ 076029 м."Муската" 21328 21328 



17 ПИ 076031 м."Муската" 21328 21328 
18 ПИ 074011 м."Келева нива" 7501 7501 
19 ПИ 074012 м."Келева нива" 7500 7500 
20 ПИ 075003 м."Келева нива" 12501 12501 
21 ПИ 075004 м."Келева нива" 4950 4950 
22 ПИ 075008 м."Келева нива" 1001 1001 
23 ПИ 075013 м."Келева нива" 3563 3563 
24 ПИ 075014 м."Келева нива" 3563 3563 
25 ПИ 015019 кв. Лозово 18130 6000 

26 ПИ 084007 
кв. Долно 
Езерово 14088 14088 

27 ПИ 100012 кв. Меден Рудник 32819 1572 

Вид 
имот 

№ имот Квартал местонахождение
предназначение 

на имотите 

Площ за 
отчуждаване 

/кв.м./ 

имот 24 141 
РЦ "Меден 
рудник" 

за улици и 
инфраструктура 

961 

имот 3 141 
РЦ "Меден 
рудник" 

за улици и 
инфраструктура 

1252 

имот 9 142 
РЦ "Меден 
рудник" 

за улици и 
инфраструктура 

487 

имот 7 137,139,140
РЦ "Меден 
рудник" 

за улици и 
инфраструктура 

2987 

имот 10 141,142 
РЦ "Меден 
рудник" 

за улици и 
инфраструктура 

866 

имот 27 141,142 
РЦ "Меден 
рудник" 

за улици и 
инфраструктура 

439 

имот 1 138 
РЦ "Меден 
рудник" 

за улици и 
инфраструктура 

1575 

имот 
46 128,129 

РЦ "Меден 
рудник" 

за улици и 
инфраструктура 4952 

имот 
45 1 

РЦ "Меден 
рудник" 

за улици и 
инфраструктура 1341 

имот 
44 1 

РЦ "Меден 
рудник" 

за улици и 
инфраструктура 3142 

имот 
52 1 

РЦ "Меден 
рудник" 

за улици и 
инфраструктура 277 

 
 
2. Включва отчуждените чрез замяна имоти УПИ ІХ 4228, кв.12 и УПИ 
ХVІ в кв.9 по плана на к/с „ Възраждане”. 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Приемане на решение за отправяне на 
искане за предоставяне на собствеността от страна на държавата на 
недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, ул. „Алеко Константинов" 
№ 4, актуван с Акт № 2511/10.04.2002 г. за частна държавна 
собственост. 

 



РЕШЕНИЕ:  
 
  Дава съгласие Кмета на Община Бургас да отправи искане до 
Министерски съвет, чрез Областен управител на Бургаска област,  за 
предоставяне в собственост на Община Бургас на 285/2152 кв.м. ид. ч. от 
УПИ IV в кв.84, целия с площ от 2152 кв. м. по действащия ПУП на ЦГЧ, 
гр. Бургас, представляващ имот с планоснимачен № 1164, ведно с масивна 
двуетажна сграда с изба, застроена на 77,88 кв.м., находящи се в гр. 
Бургас, ул. „Алеко Константинов", № 4, актувани с Акт № 2511/10.04.2002 
г. за частна държавна собственост, идентичен с част от поземлен имот с 
идентификатор 07079.612.284 по КККР на гр.Бургас, целият с площ 823 
кв.м., при граници: 07079.612.286,07079.612.290, 07079.612.292, 
07079.612.283, 07079.612.295, 07079.612.273, 07079.612.282. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Приемане на решение за отправяне на 
искане за безвъзмездно прехвърляне от страна на държавата в 
собственост на Община Бургас, на недвижим имот с 
административен адрес: ул. „Цар Калоян" № 110 /ул. „Цар Самуил" 
№ 88/, к/с „Възраждане", гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
  Дава съгласие Кмета на Община Бургас да отправи искане до 
Министерски съвет, чрез Областен управител на Област Бургас, за 
безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Бургас на недвижим 
имот, с административен адрес: гр. Бургас, к/с „Възраждане", ул. „Цар 
Калоян" № 110 /ул. „Цар Самуил" № 88/, представляващ урегулиран 
поземлен имот /УПИ/ VIII-4035 с площ 625 кв.м., в квартал 8 по ПУП - 
ПРЗ на к/с „Възраждане", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, 
идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.617.65 по одобрена 
Кадастрална карта на гр. Бургас, при граници: север - ул. „Цар Самуил" / 
07079.617.36; изток - ул. „Цар Калоян" / 07079.617.35; юг - УПИ IХ-4053 / 
07079.617.66; запад - УПИ VII-4036/07079.617.64, за който са съставени 
Актове № 2874/20.02.2003 год. и № 2191/24.01.1958 год. за държавна 
собственост. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

13. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – 
Председател на Общински съвет относно: Избор на обществен 
посредник на територията на Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Не избира обществен посредник на територията на Община Бургас. 



………………………………………………………………………………………… 
 

14. Докладна записка от инж. Диян Славов - Общински съветник и 
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и 
публично - частно партньорство относно: Вземане на решение за 
отпускане на временен безлихвен заем от Агенцията за приватизация 
и публично- частно партньорство - гр. Бургас на Община Бургас в 
размер на 190 000 /сто и деветдесет хиляди/ лева. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
  Приема съгласно чл. 10,ал.7 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол да се отпусне временен безлихвен заем на 
Община Бургас от Агенцията за приватизация и публично- частно 
партньорство ,в срок до 31.03.2011 г.,  за бюджетни плащания за 
изпълнение на капиталовата програма на Община Бургас в размер на 190 
000 /сто и деветдесет хиляди/ лева. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

15. Докладна записка от д-р Галин Белев - Управител на 
"Медицински център III Бургас" ЕООД относно: Осигуряване на 
допълнителна субсидия на "Медицински център III Бургас" ЕООД 
или поемане на издръжката на изнесения пункт на ЦСМП - Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
В Бюджет 2011, в Капиталова програма , „Трансфери за здравни 

заведения” , да се предвиди сумата от 3500 лв. за "Медицински център III 
Бургас" ЕООД, необходима за нуждите на изнесения пункт на Спешната 
медицинска помощ. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

16. Докладна записка от Соня Георгиева - председател на комисията 
по култура, образование, вероизповедание и читалищна дейност 
при ОС - Бургас относно: Предвиждане на 300 000 лв. в 
капиталовата програма /Бюджет 2011 / на Община Бургас за ремонт 
на читалищата. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
 В капиталовата програма на Бюджет 2011 на Община Бургас  да се 
предвиди сумата от 500 000 лв. за ремонт на читалищата. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 



17. Докладна записка от Бочко Бочев - Общински съветник 
относно: Включване на обекти в капиталовата програма на Община 
Бургас за 2011 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Възлага на общинска администрация да включи следните обекти в 

Бюджета на Община Бургас за 2011 г., като експертите в общинска 
администрация уточнят необходимите средства :  

1.   Да се отвори ул. „Дрин" за движение на МПС. 
2.   Двете улици пред бл.39 и ул. „Дрин" да станат еднопосочни. 

  3.   Да се изготви служебен проект за изменение на плана за улична 
регулация за доказване възможността за предвиждане на места за 
паркиране в територията около училище „Братя Миладинови” и след 
влизане в сила на изменението на ПУП – ПР – да се включат за 
проектиране и изграждане. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

18. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на 
участъци от зоната за кратковременно паркиране. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Приема схеми за въвежда в експлоатация на участъци от зоната за 

кратковременно паркиране, съгласувани с ОД на МВР, сектор „Пътна 
полиция" и ЕСУТ при Община Бургас , както следва: 

•   ул. „Фердинандова" от ул. „Гладстон" до ул. „Цар Калоян" 
•    ул. „Цариградска" от ул. „Цар Калоян" до ул. „Ивайло"; 
•  ул. „Ивайло" от ул. „Фердинандова" до ул. „Св. Климент 

Охридски" 
• ул. „Калоян" от ул. „Фердинандова" до ул. „Св. Климент 

Охридски"; 
• ул. „Калоян" от ул. „Фердинандова" до ул. „Св. Климент 

Охридски"; 
  • Паркинг находящ се от южната страна на автогара „запад" и 
заключен между улиците: ул. „Дебелт", ул."Пирин" и ул. „Арда" . 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване към 
апартамент, находящ се на първи етаж в сграда XV , ул. "Босна" № 3 
в кв. 105 по плана на ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас , изградена 
върху общинска земя. 

 
РЕШЕНИЕ:  



Да се учреди право на пристрояване на Вълко Димитров Вълев и 
Янка Христова Вълева и двамата с постоянен адрес: гр.Бургас, ж. р. 
"Меден рудник", ул. "Босна" № 3, вх. А, ет. 1 , за изграждане на масивна 
пристройка със застроена площ 40 кв.м. към собствен апартамент № 1 на I-
ви етаж, вх.А от съществуваща жилищна сграда № XV с идентификатор 
07079.650.18.35 по КК на гр.Бургас, ул."Босна" № 3, построена в УПИ I, 
кв.105 по плана на зона Г", ж.р."Меден рудник", гр.Бургас, по одобрен 
архитектурен проект ,  с пазарна цена в размер на 3 843 / три хиляди 
осемстотин четиридесет и три/ лева, без ДДС. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

20. 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 кв. Банево, гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се продаде на Яни Георгиев Дералиев , с постоянен адрес: гр. Бургас, 
к/с „Лазур” бл.53, вх. 3, ет. 1: недвижим имот, представляващ  115 (сто и 
петнадесет) кв. м. идеални части от УПИ XV-732  (петнадесет върху 
седемстотин тридесет и две) в кв. 49 (четиридесет и девет) по плана на кв. 
Банево, гр. Бургас, целият с площ 615 (шестстотин и петнадесет) кв. м., 
при граници: север-УПИ V-733,734, изток-УПИ XIV-731, юг-улица, запад-
УПИ XVI-общ., за сумата 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева, без 
ДДС. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез 
продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ 1-1375 
по плана на гр.Бургас, ж.к. "Меден рудник", зона "Г". 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се продаде на Ганка Цонева Ганчева - Асъмова и Иван Георгиев 

Асъмов и двамата с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.р."Меден рудник", 
ул."Петко Войвода" № 31, недвижим имот, актуван с Акт № 
4760/27.09.2007 г. за частна общинска собственост, представляващ  83/583 
кв.м. ид. части от УПИ I-1375 по плана на зона "Г", ж.р."Меден рудник", 
гр.Бургас, целият с площ 583 кв.м., с идентификатор 07079.658.30 по КК на 
гр.Бургас, целият с площ 584 кв.м., при граници: север - имот пл.№ 
1373/ПИ 07079.658.29, изток - улица /ПИ 07079.658.36, юг - улица/ ПИ 
07079.9.257, запад - имот пл.№ 1372 /ПИ 07079.658.31, за сумата 7000 
/седем хиляди / лева, без ДДС. 
 



………………………………………………………………………………………… 
 

22. Докладна записка от Ваклин Стойновски - общински съветник в 
Общински съвет гр. Бургас относно: Проверка и предприемане на 
действия за премахване на незаконно поставените устройства за 
визуално наблюдение и контрол /камери/ на имоти и съоръжения от 
Валери Симеонов. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Докладната записка е оттеглена от вносителя. 

 
………………………………………………………………………………………… 
 

23. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – 
Председател на Общински съвет относно: Избор на членове на 
Комисия по чл.6 , ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за 
търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско 
обзавеждане на територията на Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
 Избира 6 общински съветници: Здравко Сталев Сталев, Петър Стоянов 
Таракчиев, Руслан Димитров Карагьозов, Георги Василев Манев, Ваклин 
Атанасов Стойновски и Георги Пенчев Минков за членове на Комисията 
по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други 
обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на 
територията на Община Бургас. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

24. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – 
Председател на Общински съвет относно: Избор на членове на 
Комисия по чл.30 , ал.1 от Наредбата за рекламната и 
информационна дейност на територията на Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
 Избира 6 общински съветници: Мария Стоянова Петрова, Диян Динев 
Славов, Деян Стойков Стойков, Георги Пенчев Минков, Вартерес Бохос 
Чулуян и Ваклин Атанасов Стойновски,  за членове на Комисията по чл.30, 
ал.1 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията 
на Община Бургас. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 



25. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно: Избор на 
управител на „Бургаски пазари" ЕООД- Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 
………………………………………………………………………………………… 
 

26. Докладна записка от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и 
хлебни изделия" ЕООД относно: Изграждане на нова база за 
приготвяне на храна за Детска млечна кухня и Домашен социален 
патронаж в сградата на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД с 
идентификатор 07079.651.49.1 по кадастралната карта на града на гр. 
Бургас, изградена в УПИ V кв. 18 зона А на к/с "Меден рудник", гр. 
Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
  Дава съгласие "Хляб и хлебни изделия" ЕООД да тегли 
инвестиционен кредит в размер до 1 650 000 лв. /един милион шестстотин 
и петдесет хиляди лева/ за преустройство на сградата с идентификатор 
07079.651.49.1 по кадастралната карта на града, изградена в УПИ V кв. 18 
по плана на зона А на к/с "Меден рудник", както и за закупуване на 
машини и съоръжения за нея. За обезпечение на този кредит да се ползва 
имота по Нотариален акт № 98 ,т. VII , рег. № 8309 на нотариус № 285. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.   Възлага на общинска администрация в срок от 6 /шест/ месеца да 

предприеме всички необходими и законоустановени действия за 
проектиране и изграждане на необходимите съоръжения и подходи за 
преминаване на лица с увреждания и на детски колички в подлезите на 
територията на Община Бургас, в които няма изградени такива или 
изградените не отговарят на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. 
за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 
увреждания. 

2.  При изпълнението на точка 1 стриктно да се спазват разпоредбите 
на НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и 



поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда 
за населението, включително за хората с увреждания. 

3.  Необходимите средства за изпълнението да бъдат предвидени в 
бюджета на Община Бургас за 2011 г. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

28. Докладна записка от група общински съветници „Независими” 
относно: Ремонт и благоустрояване на подлеза в кв."Меден рудник" 
, бул. "Захари Стоянов". 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Възлага на общинска администрация да предвиди в разходната част 

на проекта на Бюджет 2011 г. необходимите средства за ремонта и 
благоустрояването на подлеза , намиращ се в кв. „Меден рудник", бул. 
„Захари Стоянов". 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

29. Докладна записка от Гинка Дянкова – общински съветник 
относно: Проектиране и изграждане на канализационна система и 
асфалтиране на улица "Вълнолом", кв. "Крайморие" в участъка от № 
29А до 31А и асфалтиране на същата улица в участъка от № 25А до 
№ 29. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.  Възлага на общинска администрация във възможно най-кратък 

срок да предприеме всички необходими и законоустановени действия по 
проектиране и изграждане на канализационна система и асфалтиране на 
ул. „Вълнолом", кв. „Крайморие" в участъка от № 29 до № 30А. 

2.  Възлага на общинска администрация във възможно най-кратък 
срок да предприеме всички необходими и законоустановени действия по 
асфалтиране на ул. „Вълнолом", кв. „Крайморие" в участъка от № 25А до 
№ 29. 

3. Необходимите средства да бъдат предвидени в Бюджета на 
община Бургас за 2011 г.  
 
………………………………………………………………………………………… 
 

30. Докладна записка от групата на Общинските съветници на ПП 
"БСДП" относно: Изграждане на арка на Св.Николай Мирликийски 
Чудотворец (Никулден) на входа на Морската градина, от към ул. 
„Богориди” до павилион „Гъбката”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 



След съгласуване с всички институции, да се демонтира 
съществуващата пред подлеза на ул.”Васил Априлов” арка на Св.Николай 
Мирликийски Чудотворец (Никулден) и премести на входа на Морската 
градина, от към ул. „Богориди” до павилион „Гъбката” , като не се 
изгражда нова. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

31. Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам. - кмет на 
Община Бургас относно: Отреждане на място за ситуиране на 
Паметник на Независимостта в гр. Бургас и приблизително 
необходимите финансови средства за неговата реализация. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. В тримесечен срок да се проведе широко обществено обсъждане за 

местоположението на паметника на Независимостта.  
  2.  Средствата за възлагане и реализиране на паметника в размер на 
80 000 лв. да бъдат заложени в Капиталова програма ,  Бюджет на Община 
Бургас за 2011 година. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

32. Докладна записка от общински съветници от „ГЕРБ” относно: 
Поставяне на паметен знак в чест на 24 - ти пехотен черноморски 
полк. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Възлага на общинска администрация да проведе конкурс за 

изработване на паметник на бойците и офицерите от 24-ти 
пехотен черноморски полк, като имената на тези български герои 
бъдат изписани на паметника. 

2. Сумата от 100 хил. лв. за изграждане на паметника да бъде 
заложена в Бюджет 2011 г.  

3. В 6- месечен срок да се проучат подходящите места за изграждане 
на паметника , включително и на мястото на Войнишки паметник, 
след съгласуване с Министерство на културата и НИНКН . 

 
………………………………………………………………………………………… 
 

33. Докладна записка от група общински съветници „Независими” 
относно: Финансиране и издаване на пълните съчинения и 
изграждането на бюст - паметник в Приморски парк на големия 
бургаски писател и общественик Петко Росен. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 



1. Възлага на общинска администрация да предприеме необходимите 
действия по финансиране и издаване на пълните съчинения на големия 
бургаски писател и общественик Петко Росен. 

2. Възлага на общинска администрация да предприеме необходимите 
действия по проектирането и изграждането на бюст - паметник на големия 
бургаски писател и общественик Петко Росен в ОУ „Петко Росен“ в к/с 
„Меден рудник”. 
  3.  Необходимите средства за изпълнение на решенията по т. т. 1 и 2 
да бъдат предвидени в бюджета на Община Бургас за 2011 г. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

34. Докладна записка от Делян Иванов - общински съветник в 
Общински съвет - Бургас относно: Изграждане на паметник на 
създателя на Морската градина - Георги Духтев. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Възлага на общинска администрация да предприеме всички 

необходими и законоустановени мерки, след съгласуване с Министерство 
на културата и Националния институт за недвижимо и културно 
наследство, за проектирането и изграждането на паметник в цял ръст на 
Георги Духтев в старата част на Морската градина, от дясно на 
централната алея водеща към КЦ „Морско казино". 
  2. Необходимите финансови средства за проектирането и 
изграждането на паметника на създателя на Морската градина - Георги 
Духтев да бъдат предвидени в бюджета на Община Бургас за 2011 г. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

35. Докладна записка от Здравко Сталев - общински съветник от 
група „Независими" относно: Поставяне на табели на площада, 
намиращ се пред административната сграда на Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Задължава компетентните органи от Община Бургас в шестмесечен 

срок да изработят и поставят на подходящи места на площада, намиращ се 
пред административната сграда на Община Бургас , табели с надпис 
„Площад инж. Атанас Сиреков". 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

36. Докладна записка от групата общински съветници на ПП 
„АТАКА” относно: Незаконни постройки (цигански гета) в 
кварталите "Меден Рудник", "Акациите", "Горно Езерово" и др. на 
територията на Община Бургас. 

 



РЕШЕНИЕ:  
 

Докладната записка е оттеглена от вносителя. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

37. Докладна записка от групата общински съветници на ПП 
„АТАКА” относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице Атанас Киров. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Атанас Киров (роден на 24.09.1946 г.), живущ в 

гр. Бургас , еднократна сума от 3000 лв. (три хиляди лева), с източник на 
средства бюджета за спорт, перо „Подпомагане на състезатели и треньори 
прекратили своята дейност”, за подпомагане на лечението му и ежедневни 
битови нужди. 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

38. Питания. 
 
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п) Сн. Маджарова 

 
 


