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

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

от Протокол № 46 
 

от заседанието на 17.02 и 22.02.2011 година 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 
1. Годишен отчет на Кмета на Община Бургас за изпълнение на 
третата година от Програмата за управление за срока на мандата 
2007-2011 г. 
 
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета за приходите и 
разходите на Община Бургас към 31.12.2010 г. 
 
3. Отчет за работата на обществения посредник на Община Бургас 
Таню Атанасов. 
 
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Утвърждаване числеността на персонала, годишния 
размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци 
за 2011 г. 
 
5. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, 
финанси, ИСД” относно: Определяне размера на дивидента и 
разпределение на печалбата за 2010 г. на търговските дружества със сто 
процента участие на Община Бургас в капитала. 
 
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Допълване на програмата за управление и разпореждане 
с общинската собственост с общинските обекти от първостепенно 
значение. 
 
7. Докладна записка от Здравко Сталев – Председател на Постоянната 
комисия по екология в Общински съвет – Бургас относно: 
Предприемане на спешни мерки за ремонт на спортен комплекс 
„Черноморец" - собственост на "ПСФК Черноморец Бургас" АД - 
търговско дружество с общинско участие в капитала. 
 
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Подписване на Договор за пренаемане на офис на 
Община Бургас в Брюксел. 
 



9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Допускане изменение на ПУП-ПР на кв.126 и кв.127, по 
плана на ж.р. „Меден рудник”, гр. Бургас с цел промяна на уличната 
регулация на предвидената алея и обособяването й като обслужваща 
улица. 
 
10. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател 
на Общински съвет  относно: Отреждане на терен за изграждане на 
православен храм за кв. „Горно Езерово". 
 
 
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Проект на бюджет за 2011 година. 
 
12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Промяна на капацитета на социалните услуги за 2011 
година в Дом за деца лишени от родителска грижа „Александър Георгиев 
Коджакафалията", Община Бургас. 
 
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Преобразуване на ЦДГ № 30 " Изгрев" в ОДЗ № 14 
"Изгрев". 
 
14. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател 
на Общински съвет  относно: Конкурсна процедура за избор на 
обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността 
на обществения посредник на територията на Бургаска община. 
 
15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Решение на Общински съвет - Бургас, по т.19 от 
проведеното на 20.01 и 25.01 2011 г. заседание на Общинския съвет 
(Протокол №44). 
 
16. 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. 
 
17. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 07079.608.3, 
представляващ спортна площадка за поставяне на детски атракцион, чрез 
провеждане на публично оповестен конкурс. 
 
18. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Даване съгласие от Общински съвет Бургас за 
придобиване чрез дарение на поземлен имот с идентификатор 07079.11.484 
за изграждане на ПСОВ кв. "Крайморие". 



 
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№2, масив 122, 
местност „Курт тепе”, землище гр. Бургас. 
 
20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№8, масив 135, 
местност „Мадика”, землище гр. Бургас. 
 
21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№18, масив 41, 
местност „Светлията”, землище кв. Банево, гр. Бургас. 
 
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№18, масив 122, 
местност „Курт тепе”, землище гр. Бургас. 
 
23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№26, масив 113, 
местност „Курт тепе”, землище гр. Бургас. 
 
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№43, масив 41, 
местност „Лозята”, землище кв. Банево, гр. Бургас. 
 
25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№44, масив 41, 
местност „Лозята”, землище кв. Банево, гр. Бургас. 
 
26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№54, масив 41, 
местност „Лозята”, землище кв. Банево, гр. Бургас. 
 
27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№10 и 11, масив 
94, местност „Оникилика”, землище гр. Бургас. 
 
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№149 и 150, масив 
67, местност „Дерман Тарла”, землище кв. Банево, гр. Бургас. 
 
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№6, масив 21, 
местност „Келеман”, землище с.Твърдица. 
 
30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№21, масив 38, 
местност „Орлово гнездо”, землище с.Твърдица. 



 
31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№31, масив 121, 
местност „Караяна”, землище гр. Българово. 
 
32. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за 
улична регулация на обслужващи улици от път Бургас-Твърдица до имоти 
в масиви 21 и 22, местност "Келеман", землище с.Твърдица. 
 
33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за 
улична регулация на обслужващи улици в територията на масиви 47, 48, 49 
и 50 в землището на с.Твърдица, обвързан с главен път с.Димчево - 
с.Маринка. 
 
34. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план за трасе на ел.кабел 20kV, за захранване на трафопост тип БКТП за 
нуждите на склад и цех за обработка на камък в УПИ І-50 и УПИ ІІ-50, 
масив 39, местност "Сърт тарла" в землището на кв.Долно Езерово, 
гр.Бургас - с идентификатори 07079.5.1510 и 07079.5.1511. 
 
35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-234 и УПИ 
ІІІ-227, кв. 1А, по плана на ПЗ „Север", гр.Бургас. 
 
36. Докладна записка от групата на общинските съветници от ПП 
„ГЕРБ”  относно: Откриване на яслена група в целодневна детска градина 
"МОРЯЧЕ" и промяна статута на детското заведение от Целодневна детска 
градина на Общинско детско заведение. 
 
37. Докладна записка от Георги Киров - общински съветник, Зам.-
председател на Общински съвет и Председател на Постоянната 
комисия по транспорт и съобщения относно: Вземане на решение за 
преместване на автобусна спирка, създаваща задръствания и е 
труднодостъпна за хора с увреждания. 
 
38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна 
общинска собственост, находящ се в с.Изворище, Община Бургас. 
 
39. Докладна записка от Ваклин Стойновски - общински съветник в 
Общински съвет гр. Бургас относно:  Ревизиране на сделка между 
Община Бургас и Валери Симеонов, представляваща прекратяване на 
съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в имот, 
представляващ УПИ VI в кв. 7 по плана на к/с „Зорница" гр. Бургас, чрез 
продажба на общинската идеална част от имота. 



 
40.  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. 
 
41. Питания. 
 
42. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Даване на съгласие, Община Бургас да участва в открита 
процедура за конкурентен подбор на проекти по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-
2013 г.”, процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие 
на бизнес инкубатори”. 
 
43. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Увеличаване на капацитета на Кризисен център за помощ 
и подкрепа на жертви на насилие, финансиран като държавно делегирана 
дейност. 
 
44. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Доброволна делба на поземлени имоти, образувани от 
ПИ с идентификатор 07079.7.1390 по КК на гр. Бургас, находящ се в 
землището на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, по влязъл в сила частичен 
ПУП-ПРЗ за канално помпена станция.  
 
………………………………………………………………………………………… 
 

1. Годишен отчет на Кмета на Община Бургас за изпълнение на 
третата година от Програмата за управление за срока на мандата 
2007-2011 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Приема за сведение Годишния отчет на Кмета на Община Бургас за 

изпълнение на третата година от Програмата за управление за срока на 
мандат 2007-2011 година, в който е включен и отчета за изпълнение на 
решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2010 г. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета 
за приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2010 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 



На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА : 
1. Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община 

Бургас към 31.12.2010 г. в т.ч.по:  
2. 
1.1. Приходите и разходите по бюджетни сметки, функции, дейности 

и параграфи на Община Бургас към 31.12.2010 г. за 135 133 126 лв. с 
преходен остатък от 5 415 063 лв. 

1.2. Приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на 
Община Бургас по функции,дейности и параграфи към 31.12.2010 г. от   17 
697 291 лв. с преходен остатък 4 090 791 лв. 

2. Приема годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 
31.12.2009 г. съгласно чл. 9 от ЗОД. 

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

3. Отчет за работата на обществения посредник на Община Бургас 
Таню Атанасов. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Приема отчета за работата на обществения посредник на Община 

Бургас Таню Атанасов за 2010 година. 
  

………………………………………………………………………………………… 
 

4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Утвърждаване числеността на персонала, 
годишния размер на средствата за работни заплати и 
разпределението му по месеци за 2011 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Утвърждава следните показатели за численост на персонала и средства 
за работни заплати за 2011 година, разпределени по дейности, както 
следва: 
 
№ ДЕЙНОСТИ ЧИСЛЕ

НОСТ 
/бр./ 

ФОНД 
„РАБ. ЗАПЛАТА” 

/лв./ 

    
 ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА 

ДЕЙНОСТИ 
 

1 Общинска администрация 328 3 000 000
2 Отбрана и сигурност 9 40 422



3 Здравеопазване 283,5 2 046 200
4 Социални дейности 75 554 500
5 Култура,почивно дело и религ. дейности 63 388 000
  

 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1 Общинска администрация 141 1 068 000
2 Образование 10 65 000
3 Социални дейности 80 526 000
4 Култура,почивно дело и религ. дейности 130 883 000
5 Икономически дейности и услуги 323 1 785 200
 
 
2. Утвърждава   разпределението на средствата за работни заплати по 
месеци за 2011 година, както следва: 
 
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 
 
МЕСЕЦИ Общинска 

администрац
ия 

Отбрана и 
сигурност 

Здравеопазване Социални 
дейности 

Култура, 
почивно 

дело и религ. 
д-сти 

Януари 250 000 3 350 155 000 43 000 32 300
Февруари 250 000 3 350 155 000 43 000 32 300
Март 250 000 3 350 155 000 61 000 32 300
Април 250 000 3 350 220 000 43 000 32 300
Май 250 000 3 350 155 000 43 000 32 300
Юни 250 000 3 350 155 000 43 000 32 300
Юли 250 000 3 350 155 000 43 000 32 300
Август 250 000 3 350 155 000 43 000 32 300
Септември 250 000 3 350 155 000 43 000 32 300
Октомври 250 000 3 350 155 000 43 000 32 300
Ноември 250 000 3 350 220 000 43 000 32 300
Декември 250 000 3 372 211 200 63 500 32 700
Годишен 
фонд 
„Работна 
заплата” 

3 000 000 40 422 2 046 200 554 500 388 000

 
 
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
 
МЕСЕЦИ Общинска 

администрац
ия 

Образование Иконом. 
дейности и 
услуги  

Социални 
дейности 

Култура, 
почивно 

дело и религ. 
д-сти 

Януари 89 000 5 400 148 700 40 500 68 200
Февруари 89 000 5 400 148 700 40 500 68 200
Март 89 000 5 400 148 700 58 500 68 200
Април 89 000 5 400 148 700 40 500 68 200
Май 89 000 5 400 148 700 40 500 99 500



Юни 89 000 5 400 148 700 40 500 68 200
Юли 89 000 5 400 148 700 40 500 68 200
Август 89 000 5 400 148 700 40 500 68 200
Септември 89 000 5 400 148 700 40 500 68 200
Октомври 89 000 5 400 148 700 40 500 68 200
Ноември 89 000 5 400 148 700 40 500 99 500
Декември 89 000 5 600 149 500 62 500 70 200
Годишен 
фонд 
„Работна 
заплата” 

1 068 000 65 000 1 785 200 526 000 883 000

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

5. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, 
финанси, ИСД” относно: Определяне размера на дивидента и 
разпределение на печалбата за 2010 г. на търговските дружества със 
сто процента участие на Община Бургас в капитала. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, 

чийто капитал е собственост на Община Бургас, с изключения на 
лечебните заведения за болнична помощ, отчисляват дивидент за Община 
Бургас след данъчно облагане на печалбата за финансовата 2010 г. - 50 на 
сто от печалбата. 

2. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност -
лечебни заведения за извънболнична помощ, отчисляват дивидент в размер 
определен по т. 1, с изключение на случаите, в които инвестират 
отчисления дивидент в медицинска апаратура. Разходите за закупуване на 
медицинска апаратура по тази точка се утвърждават от Общински съвет -
Бургас. 

3.  Остатъкът от печалбата за 2010 г ., след отчисляване на дивидента 
за Община Бургас , да се отнесе в счетоводния баланс на дружествата в 
„Други резерви". 

4. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност 
покриват непокритите си загуби от минали години за сметка на 
„Неразпределена печалба" и „Други резерви". 

5.  Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност със 
сто процента участие на Община Бургас в капитала внасят отчисления 
дивидент до 31 май 2011 година. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Допълване на програмата за управление и 
разпореждане с общинската собственост с общинските обекти от 
първостепенно значение. 

 



РЕШЕНИЕ:  
 

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с 
общинската собственост, приета с Решение по т.10 от дневния ред на 
заседанието на Общинския съвет, проведено на 20 и 25.01.2011 г. 
(Протокол № 44) с нова точка VII със следният текст: 

"VII. Обявява обектите от първостепенно значение, които ще се 
планират и изграждат през 2011 год., съгласно приложения списък." 

2. Текста по т. 1 и приложеният списък на обекти да се добавят в 
Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 
г. и се публикуват на интернет - страницата на Община Бургас. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

7. Докладна записка от Здравко Сталев – Председател на 
Постоянната комисия по екология в Общински съвет – Бургас 
относно: Предприемане на спешни мерки за ремонт на спортен 
комплекс „Черноморец" - собственост на "ПСФК Черноморец 
Бургас" АД - търговско дружество с общинско участие в капитала. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Възлага на Атанас Любомиров Пайташев и Михаил Димитров 

Хаджиянев, в качеството им на представители на Община Бургас в съвета 
на директорите на ПСФК „Черноморец-Бургас" АД, незабавно да 
предприемат необходимите действия, за осигуряване на финансови 
средства, в това число и да отправят искане за осигуряване на финансиране 
от акционерите в дружеството - Община Бургас и Петрол Холдинг, за 
извършване на ремонт на залите на спортен комплекс „Черноморец", в 
които тренират спортни клубове по вдигане на тежести, борба свободен и 
класически стил, бокс, лека атлетика. 

2.  В двумесечен срок представителите на Община Бургас в съвета на 
директорите на „НСФК Черноморец-Бургас" АД Атанас Любомиров 
Пайташев и Михаил Димитров Хаджиянев да представят доклад пред 
Общинския съвет за предприетите от тях действия по изпълнението на т. 1, 
както и да бъде изготвена справка за видовете, количествата и стойностите 
на строително-монтажните работи, които са необходими за нормалното 
функциониране на залите . 

3. Да се задели сума в размер на 30 000 лв. във фонд Резервен на 
Бюджет 2011 г., за извършване на ремонт на бани и тоалетни на залите, 
посочени в т.1, като бъде намерена законосъобразна форма за превод на 
средствата.  

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

8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Подписване на Договор за пренаемане на 
офис на Община Бургас в Брюксел. 



 
РЕШЕНИЕ:  

 
Дава съгласие на кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов да 

подпише Договор за пренаемане на офис на Община Бургас в Брюксел, 
находящ се в Къщата на градовете – Брюксел, Белгия, съгласно приложен 
проект на Договор. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Допускане изменение на ПУП-ПР на 
кв.126 и кв.127, по плана на ж.р. „Меден рудник”, гр. Бургас с цел 
промяна на уличната регулация на предвидената алея и 
обособяването й като обслужваща улица. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.62а, ал.2 и ал.З от ЗУТ Общински съвет допуска 

изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.126 и 
кв.127 по плана на ж.р. „Меден Рудник", гр. Бургас, с който да се докаже 
промяна на предвидената с действащия ПРЗ алея с усилена настилка (с 
габарит 5,00 м) и същата се разшири и се обособи обслужваща улица с 
габарит 9,00 м от бул. „Захари Стоянов" до ул. с о.т. 792, като се променя 
частично предназначението на УПИ I  в кв.126 и УПИ I  в кв.127. 

Изменението на ПР да обхване целите УПИ и да се изготви съгласно 
изискванията на Наредба № 8 за ОС на УСП на МРРБ. 

Плана за регулация да се изготви върху точна кадастрална снимка 
със заснети всички инфраструктурни съоръжения и съществуваща 
растителност. 
Съгласно разпоредбата на чл.129, ал.1 от ЗУТ изменението на ПР на кв.126 
и кв.127 подлежи на одобряване от Общински съвет- Бургас 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

10. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – 
Председател на Общински съвет  относно: Отреждане на терен за 
изграждане на православен храм за кв. „Горно Езерово". 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се измени действащия ПРЗ на кв.Горно Езерово, гр.Бургас, в 

частта на УПИ XVII , кв. 7 , и УПИ XX , кв.15 , като се запази трасето на 
съществуващата улица, да отпадне предвидената нова улица , да се 
променят очертанията на УПИ XX , кв.15 , като УПИ XVII в кв. 7 по плана 
на кв.Горно Езерово, гр.Бургас, се отреди за изграждане на православен 
храм, при съобразяване с границите на имот 15. 



В новообразувания урегулиран поземлен имот да се предвиди 
едноетажна застройка за изграждане на православен храм със застроена 
площ съобразно одобрен архитектурен проект . 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Проект на бюджет за 2011 година. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.1. Приема бюджета на Община Бургас за 2011 г., както следва: 
 
По приходите:                                                                    138 068 170  лв. 
 
В това число: 
• Обща субсидия за делегирани от държавата дейности  
по чл.10, ал.1 от Закона за Държавния бюджет на 
Република България за 2011 г.                                               54 139 169 лв. 
• Собствени приходи държавноделегирани дейности                  294 889 лв. 
• Преходен остатък по дейности държавна отговорност           3 176 745 лв. 

   Всичко държавни приходи:          57 610 803 лв. 
Общински приходи 
 
В това число: 
• Данъчни приходи                                                                26 371 364 лв. 
• Неданъчни приходи                                                             42 445 321 лв. 
• Трансфер за компенсиране на приходите от отпадналия пътен 
данък и зимно поддържане републиканска пътна мрежа          1 325 500 лв. 
• Целева субсидия от Републиканския бюджет за 
капиталови разходи                                                                    476 800 лв. 
• Предоставени трансфери                                                         -150 000 лв. 
• Банков заем                                                                         11 677 115 лв. 
• Погасяване дългосрочен заем                                               -3 927 051 лв. 
• Преходен остатък от общински дейности                              2 238 318 лв. 

Всичко общински приходи:                     80 457 367 лв. 
 
 
По разходите:                                                                     138 068 170 лв. 
В това число: 
• За дейности държавна отговорност                                       57 215 651 лв. 
• Резерв държавни дейности                                                        395 152 лв. 
• За общински дейности                                                          80 457 367 лв. 
 
1.2. Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели 
съгласно формата по Приложение № 12 към ФО-81/30.12.2010 г. на МФ 
 



1.3. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2010 г. в размер на 
5 415 063 лева съгласно Приложение № 4 
 
>  за държавна отговорност                                                      3 176 745 лв. 
>  за общинска отговорност                                                      2 238 318 лв. 
 
2.1. Утвърждава капиталовата програма, в т.ч. разпределението на 
средствата от целева субсидия, съгласно чл.10, ал.1 от Закона за 
Държавния бюджет на Република България за 2011 г. за: 
 
• Обект №305 „Реконструкция ул."Калоян'"' – 
функция VI „Жилищно строителство, БКС и 
опазване на околната среда", §5206                                             358 000 лв. 
 
• Обект № 1726 „Рехабилитация път Бургас – Твърдица  
по язовирната стена на язовир „Мандра" - функция VIII  
„Икономически дейности и услуги", §5206                                 118 800 лв. 
 

Всичко:            476 800 лв. 
 
2.2.  Утвърждава поименен списък на обектите съгласно чл.14, ал.2 от 
Закона за Държавния бюджет за 2011 г., които се финансират чрез §40-00 
„Постъпления от продажба на общински нефинансови активи" в размер на  

      5 200 000 лв. 
(Приложение № 10) 
 
2.3. Утвърждава поименния списък на капиталовата програма с 
направените предложения от обществените обсъждания. 
 
3. Утвърждава приходно-разходните сметки на извънбюджетните сметки и 
фондове, както следва: 
                 ( в лева )  

Приходи             Разходи 
3.1 Фонд Приватизация по ЗПСПК 
чл. 10, ал.1 - 100%                                         2 800 000 лв.      2 800 000 лв. 
3.2. Фонд за покриване разходите по Приватизация 
по ЗПСПК чл.10, ал.1, т. 1 – 9%                        254 000 лв.         254 000 лв. 
3.3. Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи 
чл. 10, ал. 1, т.3 по ЗПСК – 91%                     2 548 000 лв.       2 548 000 лв. 
3.4. Извънбюджетни сметки на бенефициенти на 
Кохезионния и структурни фондове            14 047 768 лв.    14 047 768 лв. 

     Приложение № 6.1 - 6.4 
 
4. На основание чл.27, ал.1 от Закона за Общинските бюджети се дават 
правомощия на Кмета при възникване на неотложни и доказани 
потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на 
бюджета да: 
 



4.1.  изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи 
в обема на общите разходи в една бюджетна дейност без средствата за 
заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от 
държавата дейности. 
 
4.2.  прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една 
дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, 
без да изменя общия й размер в частта за местните дейности. 
 
5.  Утвърждава разходите за представителни цели за 2011 г. в размер на 
50000 лв. 
 
6. Утвърждава съгласно чл.5, ал.2 от Закона за закрила и развитие на 
културата разчетените субсидии на културните институти в размер на 
150000 лв., в т.ч. за ДТ „Адриана Будевска" – 60000 лв., Куклен театър – 
20000 лв. и Държавна опера – Бургас – 70000 лв. 
 
7.  Утвърждава съгласно чл.29, ал.1, т.1 от Постановление на Министерски 
съвет №334/29.12.2010 г. за изпълнение на Държавния бюджет за 2011 г. 
списъци съгласно длъжностните им задължения на лицата, които имат 
право на транспортни разходи по вътрешноградския транспорт 
(Приложение № 7.1 ) 
 
8.  Одобрява 90 % от действителните транспортни разходи на длъжностите 
и лицата за дейности местна отговорност, пътуващи от местоживеене до 
месторабота и обратно, съгласно чл.29, ал.1, т.2 от Постановление на 
Министерски съвет №334/29.12.2010 г. ( Приложение № 7.2 ) 
 
9. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности в образованието, който има право на 85% 
компенсация от абонаментна карта по автомобилния транспорт 
(Приложение № 7.3 ) 
 
10.1. Одобрява план-сметка на Приюта за бездомни кучета в размер на 
121986 лева. ( Приложение № 8 ) 
 
10.2. Одобрява план-сметка по Закона за туризма. ( Приложение № 9 ) 
 
10.3. Одобрява бюджетна сметка на Детска млечна кухня, Регионален 
бургаски музей за 2011 г. за реализирани приходи от стопанска дейност 
( Приложение № 11 и Приложение № 15) 
 
10.4. Одобрява план-сметка по ЗООС. ( Приложение № 13 ) 
 
11. Одобрява сумата от 100 000 лв. за финансиране на разходи (наем, 
консумативи, ремонт) по нает офис в Къщата на градовете в Брюксел. 
 



12.1. Одобрява субсидии за спортни клубове и субсидии за престижни 
бургаски клубове съгласно чл.62, ал.1, т.7 от Закона за физическото 
възпитание и спорта в размер на 490 000 лв. ( Приложение № 5.1 ) 
 
12.2 Одобрява сумата от 16 000 лв. за субсидиране на спортни клубове за 
хора с увреждания. ( Приложение № 5.2 ) 
 
12.3. Одобрява сумата от 22 000 лв. за субсидиране на аматьорски 
футболни клубове. ( Приложение № 5.3 ) 
 
12.4. Одобрява сумата от 264 000 лв. за финансиране на местни и 
национални спортни мероприятия и прояви. ( Приложение № 5.4 ) 
 
12.5.  Одобрява сумата от 21 000 лв. за: награждаване на десетте най-добри 
спортисти и треньори, средства за презентиране на спортни дейности и 
подпомагане на заслужили треньори и състезатели. ( Приложение №5.5 ) 
 
13.  Одобрява субсидии на нестопански организации в размер на 213 000 
лв., съгласно Приложение № 16 , в това число : увеличава сумата на 
сдружение „Параспорт” с 4000 лв., с източник на финансиране – обект № 
305 „Реконструкция ул. „Цар Калоян”, и увеличава сумата на сдружение 
„Младежки глас” с 9000 лв. , с източник на финансиране – обект № 305 
„Реконструкция ул. „Цар Калоян”. 
 
14.  Одобрява сумата от 3 927 051 лв. за обслужване на общинския дълг за 
2011 г. 
 
15.  Одобрява сума в размер на 5 523 199 лв. за помощи по решение на 
Общински съвет, в т.ч. 
>  за карти на правоимащи /пенсионери, инвалиди и др./         5 443 199 лв. 
>  помощи за приемни родители      20 000 лв. 
>  други помощи по решение на Общински съвет                         60 000 лв. 
 
16.  Дава съгласие наличния паричен ресурс, създаден по чл.5а , ал.7, 
т.7.1.2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет да се използва под формата на вътрешен, временен и 
безлихвен заем за покриване на разходи местна отговорност съгласно 
чл.5а, т.7.3.1 от НСИООБ. 
 
17.  Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете, 
както следва: 
>  за дете в нощуваща група                                                              910 лв. 
>  за дете в детска градина с 3 и под 3 групи                                      860 лв. 
>  за дете в детска градина с над 3 групи                                           840 лв. 
>  за дете със специални образователни потребности                        910 лв. 
>  за дете на 5 – 6 годишна възраст                                                    200 лв. 
 



18. Дава съгласие за работно облекло на служителите от общинска 
администрация по трудови правоотношения да се осигурят по 250 лв. на 
човек при финансова възможност в рамките на бюджет 2011 г., а на 
останалите звена на самостоятелни бюджетни сметки средствата, 
предвидени по бюджетите им за 2011 г. 
 
19. Одобрява извършването на разходите до размера на фактическите 
съгласно чл.8, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. ЦДГ, 
Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, сп."Море", Младежки 
културен център и други за сметка на останалите местни приходи. 
 
20. Утвърждава субсидия за второстепенни разпоредители за дейности 
общинска отговорност (с изключение на заплати и осигуровки) 90 на сто 
от одобрените им с общинския бюджет за 2011 г., като останалите 10 на 
сто се предоставят четвъртото тримесечие в случай, че планът на местните 
приходи е изпълнен. 
 
21. На основание чл.35, ал.1 от Постановление на Министерски съвет № 
334/29.12.2010 г. дава съгласие за подпомагане разходите за погребения в 
размер на 37 000 лв. 
 
22. Приема Общинската културна програма в размер на 891 000 лева. 
 
23. Одобрява сумата от 100 000 лв. за изграждане на цветен базар в к.с. 
„Зорница”, с източник на финансиране -  от издръжката на ОП „Общински 
имоти” и от поддръжката на пътната мрежа. 
 
24. Одобрява сумата от 350 000 лв. за изграждане на базар за промишлени 
стоки до магазин „Технополис” в к.с. „Славейков”, с източник на 
финансиране -  от издръжката на ОП „Общински имоти” и от поддръжката 
на пътната мрежа. 
 
25. В приложение 2.2, раздел V „Здравеопазване” сумата , предвидена за 
процедури „ин витро” става 200 000 лв., като разликата от средствата е с 
източник на финансиране – обект № 305 „Реконструкция ул. „Цар Калоян”.  
 
26. Одобрява сумата от 30 000 лв. за изграждане на паметник на Никола 
Станчев, с източник на финансиране – обект № 305 „Реконструкция ул. 
„Цар Калоян”. 
 
27. Одобрява сумата от 15 000 лв. за дофинансиране на програмата за 
превенции на наркоманиите , с източник на финансиране- резерв във 
функция „Здравеопазване” – Държавно- делегирани дейности. 
 
28. Одобрява сумата от 15 000 лв. за проектиране на физкултурен салон в 
ОУ „Хр.Ботев” , кв.Победа , в Капиталова програма – ППР - други 
източници.  
 



29. Да се намали годишната задача на обект № 305 „Реконструкция ул. 
„Калоян”, §5200, със сумата от 425 000 лв. , с източник на финансиране 
банков заем. 
 
30. Обект № 1768 „Основен ремонт път Каблешково – Бургас”, §5100 , с 
източник на финансиране „Други” – 160 000 лв. , става източник на 
финансиране банков кредит – 160 000 лв. 
 
31. Обект № 1636 „Основен ремонт на съществуващи светофарни уредби”, 
§5100 , източник на финансиране „Други” – 120 000 лв. , става източник на 
финансиране банков кредит – 120 000 лв. 
 
32. Да се намали източник на финансиране „Други” – с 40 000 лв. на обект 
№ 1234 „Реконструкция ул. „Алеко Константинов” и се добавя нов 
източник на финансиране банков кредит – 40 000 лв. 
 
33. Увеличава годишната задача на обект № 1414 „Основен ремонт на 
спортни площадки”, §5100 с 45 000 лв. ,  с източник на финансиране 
банков кредит. 
 
34. Включва в Капиталовата програма нов обект „Камери за 
видеонаблюдение и информационни табели ул. „Александровска”, §5200 с 
годишна задача 60 000 лв. с източник на финансиране банков кредит. 
 
35. Обособява нов обект Капиталова програма „Проектиране и основен 
ремонт на филиал на ЦДГ № 6 „Вълшебство”, находящ се в „Лазур”, до 
бл.21 и бл.25, на обща стойност 400 000 лв., от които 20 000 лв. от 
собствени бюджетни средства и 380 000 лв. външни източници. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Промяна на капацитета на социалните 
услуги за 2011 година в Дом за деца лишени от родителска грижа 
„Александър Георгиев Коджакафалията", Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Намалява капацитета на социалните услуги за 2011 година в Дом за 

деца лишени от  родителска грижа „Александър Георгиев 
Коджакафалията”, Община Бургас финансиран като делегирана държавна 
дейност, на 63 места, считано от 01.01.2011 година. 

Социалната институция се намира: в гр. Бургас, бул. «Стефан 
Стамболов» №21. 

Капацитет: 63 деца на възраст от 7 до 18 години. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 



13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Преобразуване на ЦДГ № 30 " Изгрев" в 
ОДЗ № 14 "Изгрев". 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Преобразува Целодневна детска градина № 30 „Изгрев” в Обединено 
детско заведение ( ОДЗ) № 14 „Изгрев” , считано от 01.09.2011 г. 
2. Разкрива в ОДЗ № 14 „Изгрев”- 1 яслена група за деца от 10 месеца 
до 3 години. 
3. Персоналът, обслужващ яслената група , да стане от 01.09.2011 г., 
както следва: 
 

ПЕРСОНАЛ  от 01.09.2011 г. СТАВА от 01.09.2011 г. 
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ : 8,5 
МЕДИЦИНСКИ: 0 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ : 10,5 щ.бр. 
МЕДИЦИНСКИ: 2 щ.бр. 

 
4. Задължава общинска администрация - „Здравеопазване и социални 
дейности” да направи постъпки пред Министерството на 
здравеопазването за осигуряване необходимия за функционирането на 
яслената група щат ( среден медицински персонал). 

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

14. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – 
Председател на Общински съвет  относно: Конкурсна процедура 
за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за 
организацията и дейността на обществения посредник на 
територията на Бургаска община. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.   На основание чл.10, ал.2 от Правилника, прекратява процедурата 

за избор на обществен посредник, проведена съгласно решение по т.4 от 
Протокол №40/21 и 26.10.2010 г. 

2.  Обявява нов конкурс за избор на обществен посредник, съгласно 
чл.10, ал.2 от Правилника. 

3. Упълномощава Председателя на Общински съвет Бургас в 
тримесечен срок от датата на прекратяване на процедурата да обяви 
конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Бургаска 
община. 

4.   Избира   7   общински   съветници: Димчо Грудев Грудев, Мария 
Стоянова Петрова, Юлия Трифонова Йоргова, Снежина Минчева 
Маджарова, Жечка Тодорова Мутафчиева, Ангел Грудев Ангелов и Бочко 
Кирилов Бочев за членове на комисията по чл.9 от Правилника за 
организацията и дейността на обществения посредник на територията на 
Бургаска община. 
 



………………………………………………………………………………………… 
 

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Решение на Общински съвет - Бургас, по 
т.19 от проведеното на 20.01 и 25.01 2011 г. заседание на Общинския 
съвет (Протокол №44). 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

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

16. 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:  

 
След констатиране на всички незаконно изградени постройки, 

започване на процедура по ЗУТ за спирането на нови строежи, 
уведомяването на ДНСК за законното им принудително премахване, като 
се даде възможност за доброволно им събаряне в определен срок. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

17. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Отдаване под наем на част от имот публична 
общинска собственост, намиращ се в поземлен имот с 
идентификатор 07079.608.3, представляващ спортна площадка за 
поставяне на детски атракцион, чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.  Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем 

на обособена част от поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас 
07079.608.3 с площ 278035 (двеста седемдесет и осем хиляди и тридесет и 
пет) кв.м. и съседи: 07079.608.214, 07079.608.8, 07079.607.518, 
07079.622.40, 07079.618.2, 07079.618.190, 07079.618.141, идентичен с част 
от УПИ I (първи) в кв. 1 (първи) по плана на Приморски парк, с площ 
306262/391262 (триста и шест хиляди двеста шестдесет и два върху триста 
деветдесет и една хиляди двеста шестдесет и два) кв.м. при граници: север-
паркинг "Евин плаж", северозапад - ул. "Поморийска", , юг-улица, изток-
плажна ивица, югозапад - УПИ III и УПИ IV, ул. "Шести септември", 
запад- ул. "Княз Ал.Батенберг", бул. "Демокрация", бул. "Димитър Димов", 
ул. "Поморийска" и ул. "Зора", публична общинска собственост 



№4238/26.04.2006 г., представляващ площадка ситуирана в югозападната 
част на имота,  с площ 2000 (две хиляди) кв.м. , за срок от 10 (десет) 
години , с начална конкурсна цена 1000 (хиляда) лева без ДДС на месец , 
за инсталиране на атракционни съоръжения тип Лунапарк. 

2. Определя следните изисквания към кандидатите: 
2.1.  Кандидатът да предложи концепция за композиционно решение 

за разполагане на съоръженията. 
2.2. Съоръженията да бъдат сертифицирани от българска 

сертифицираща организация и/или от организация на страна член на 
Европейския съюз. Кандидат представил несертифицирани съоръжения не 
се допуска до конкурса. Съоръженията да осигуряват достъп на лица с 
увреждания. 

2.3.  Да поеме всички разходи за ел.енергия, вода, сметопочистване и 
други консумативи в наетият обект. 

2.4. След приключване на срока на договора да възстанови 
площадката в първоначалният и вид. 

3. Критерии за оценка на предложенията: 
1. К1 - Цена (месечна наемна цена в лева без ДДС):  
Кандидатите получават от 1 до 100 точки.  
Оценяването се извършва по формулата: 

      
К1 = Ц (участник) х 100  

                 Ц (Максимална) 
 

Където    Ц(участник)    е    предложената    от    кандидата    цена,    а 
Ц(максимална) е най-високата предложена цена  

Тежест на критерия N 1=0.5 
2. Срок за инсталиране на съоръженията в календарни дни - К2 
 
К2 =С (минимален) х 100  
        С (участник) 

 
Където С (участник) е предложеният от кандидата срок за 

инсталиране на съоръженията, а С (минимален) е най-краткият срок за 
инсталиране на съоръженията на площадката. 

Кандидатите получават от 1 до 100 точки 
Тежест на критерия N 2=0.2 
3. Концепция за композиционно решение, хигиенни условия, 

модерност и естетичност на съоръженията 
Концепциите ще се оценяват, както следва: 
Всеки участник ще получи съответния брой точки (както е посочено 

в таблицата) за пълно съответствие с всеки един от критериите. При 
несъответствие или частично съответствие участникът ще получи 0 точки. 
Съответствието или несъответствието с всяка една от целите се определя 
на база на описанието, дадено от кандидата за постигане на всяка от 
целите. 



За всяка концепция се изготвя оценъчен лист, в който членовете на 
комисията посочват броя точки или обосновка за несъответствието или 
частичното съответствие на Концепцията по посочените по-долу критерии. 
 
 Критерии за оценка Оценка Q 

1 Максимално съобразяване с изискванията на терена - 1-10 
точки 

 

2 Да осигурява отлични хигиенни условия за посетителите 1-10 
точки. 

 

3 Да предложи модерни съоръжения и игри - 1-10 точки  
4 Да предложи естетически съобразни съоръжения и игри - 1-10 

точки 
 

5 Съоръженията да бъдат достъпни за деца над 5 год. 1-10 точки.  
6 Максимално и рационално използване на терена 1-20 т.  
7 Брой на предлаганите атракции 1-10 т.  
8 Образователна насоченост на атракциите 1-10 т.  
 
Участникът, чиито предложение най-пълно съответства на описаните 
критерии получава максималният брой точки по съответния критерий. 
Следващият оценяван участник получава 5 т. по-малко и така до резултат 0 
по съответния критерий. 
 

К3= Q= Q1+….+ Q12 
  
 К3=  Q(участник) x 100 
                   Q(максимален) 
 

Където Q(участник) е сборът от оценките по оценителната таблица 
на кандидата, а Q(максимален) е най-високият сбор на оценките по 
отценителната таблица. 

Кандидатите получават от 0 до 100 точки 
Тежест на критерия N 3=0.3 
Кандидатът получил 0 точки по критерия КЗ се отстранява от 

конкурса. 
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати 

се извършва по формулата: 
 
 K= К1хN1+К2хN2+K3xN3 
 
 На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок 
брой точки. 

4. Възлага на общинската администрация да предприеме 
необходимите действия за откриване и провеждане на конкурсната 
процедура, да изготви и утвърди конкурсната документация. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

18. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет на Община 
Бургас относно: Даване съгласие от Общински съвет Бургас за 



придобиване чрез дарение на поземлен имот с идентификатор 
07079.11.484 за изграждане на ПСОВ кв. "Крайморие". 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Дава съгласие Община Бургас да получи като дарение от "ФОРОС 

ДИВЕЛЪПМЪНТ"ЕАД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.11.484 
( нула, седем, нула седем, девет, точка, единадесет, четиристотин 
осемдесет и четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/ 30.01.2009 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-
14-02-123 от 20.01.2011 год. на Началника на СГКК-Бургас, с площ на 
поземления имот от 9000 (девет хиляди) квадратни метра, с трайно 
предназначение на територията - горска и начин на трайно ползване - друг 
вид дървопроизводителна гора, при граници на имота: поземлен имот с 
идентификатор 07079.11.4, поземлен имот с идентификатор 07079.11.12, 
поземлен имот с идентификатор 07079.11.485, поземлен имот с 
идентификатор 07079.11.10, поземлен имот с идентификатор 07079.11.9 и 
поземлен имот с идентификатор 07079.11.5. 

2. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи договор за дарение 
и предприеме процедурите по получаване на имота. 

3. Допълва списъка на обектите от първостепенно значение по т. VII 
от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 
2011 год. с обект "ПСОВ" кв. "Крайморие" в имот с идентификатор по КК 
на гр. Бургас 07079.11.484. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№2, 
масив 122, местност „Курт тепе”, землище гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен устройствен 
план - План за регулация и застрояване на имот пл.№ 2, масив 122, 
местност „Курт тепе" идентичен с поземлен имот с идентификатор 
07079.3.916 по КККР, землище гр.Бургас, съгласно който за имота се 
обособява УПИ VI отреден за „складово-производствена база за 
промишлени стоки и сгради за административно обслужване" с 
предвидено застрояване с показатели по чл.26 от Наредба №7 за ПН по УТ 
за устройствена зона Пп и с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ - 1,65%. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 



20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№8, 
масив 135, местност „Мадика”, землище гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№ 8, масив 
135, местност „Мадика", землище гр.Бургас, идентичен с имот с 
идентификатор 07079.3.1193 по КККР, с който се обособява УПИ II, 
отреден за „складова база за строителни материали без насипни такива и 
административни сгради и представителен магазин" с предвидено 
застрояване с показатели по чл.25 от Наредба №7 за ПН по УТ за 
устройствена зона Пп и с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ - 9,42%. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот 
пл.№18, масив 41, местност „Светлията”, землище кв. Банево, гр. 
Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№18, 
масив 41, местност „Светлията", землище кв.Банево, гр.Бургас, с който за 
имота се обособява УПИ LХХХI отреден за „вилно строителство за две 
вилни сгради" с предвидено застрояване с показатели по чл.29 от Наредба 
№7 за ПН по УТ за устройствена зона Ов и с приложена редукция по чл.16 
от ЗУТ - 2,81% и се предвиждат нови обслужващи улици с габарит 9,00м 
от о.т. 250 на север до имот пл.№43, масив 41 и от о.т. 251 на запад до о.т. 
260. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот 
пл.№18, масив 122, местност „Курт тепе”, землище гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№ 18, 
масив 122, местност „Курт тепе", идентичен с поземлен имот с 



идентификатор 07079.3.1998 по КККР, землище гр.Бургас, съгласно който 
за имота се обособява УПИ VII отреден за „складово-производствена база 
за промишлени стоки и сгради за административно обслужване" с 
предвидено застрояване с показатели по чл.26 от Наредба №7 за ПН по УТ 
за устройствена зона Пп и с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ - 5,3%. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот 
пл.№26, масив 113, местност „Курт тепе”, землище гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№ 26, 
масив 113, местност „Курт тепе", землище гр.Бургас по КВС, идентичен с 
поземлен имот с идентификатор 07079.3.878 по КККР, съгласно който за 
имота се обособява УПИ I отреден за „КОО, административни сгради, 
складове за промишлени стоки и представителен магазин" с предвидено 
застрояване с показатели по чл.26 от Наредба №7 за ПН по УТ за 
устройствена зона Пп и с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ - 1,92% и се 
предвижда нова обслужваща улица с габарит 9.00м от о.т. 4 до о.т. 6. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот 
пл.№43, масив 41, местност „Лозята”, землище кв. Банево, гр. 
Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№43, 
масив 41, местност „Лозята", землище кв.Банево, гр.Бургас, с който за 
имота се обособява УПИ LV отреден за „вилно строителство за три броя 
сгради" с предвидено застрояване с показатели по чл.29 от Наредба №7 за 
ПН по УТ за устройствена зони Ов и с приложена редукция по чл.16 от 
ЗУТ-2,12%. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот 



пл.№44, масив 41, местност „Лозята”, землище кв. Банево, гр. 
Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№54, 
масив 41, местност „Лозята", землище кв.Банево, гр.Бургас, с който за 
имота се обособява УПИ LVI отреден за „вилно строителство за три броя 
сгради" с предвидено застрояване с показатели по чл.29 от Наредба №7 за 
ПН по УТ за устройствена зона Ов и с приложена редукция по чл.16 от 
ЗУТ - 2,40%. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот 
пл.№54, масив 41, местност „Лозята”, землище кв. Банево, гр. 
Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№54, 
масив 41, местност „Лозята", землище кв.Банево, гр.Бургас, с който за 
имота се обособява УПИ LVII отреден за „вилно строителство на три броя 
сгради" с предвидено застрояване с показатели по чл.29 от Наредба №7 за 
ПН по УТ за устройствена зона Ов и с приложена редукция по чл.16 от 
ЗУТ-1,23%. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот 
пл.№10 и 11, масив 94, местност „Оникилика”, землище гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на имоти пл.№ 10 и 
11, масив 94, местност „Оникилика", землище гр.Бургас, идентични с 
имоти с идентификатор съответно 07079.3.180 и 07079.3.181 по КККР, с 
който се обособяват УПИ V и УПИ VI, отредени за „комплексно 
обществено обслужване, складова база за промишлени стоки и 
административна част" с предвидено застрояване с показатели по чл.26 от 



Наредба №7 за ПН по УТ за устройствена зона Пп и с приложена редукция 
по чл.16 от ЗУТ - 1,11% за УПИ V (имот с идентификатор 07079.3.180)и 
5,99% за УПИ VI (имот с идентификатор 07079.3.181). 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот 
пл.№149 и 150, масив 67, местност „Дерман Тарла”, землище кв. 
Банево, гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№149 и 
150, масив 67, местност „Дерман Тарла", землище кв.Банево, гр.Бургас, с 
който за имота се обособяват УПИ XXI, отреден за трафопост, УПИ XXII - 
за инфраструктура и УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ 
XV, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ XIX, УПИ XX отредени за 
„вилна сграда", с предвидено застрояване с показатели по чл.29 от Наредба 
№7 за ПН по УТ за устройствена зона Ов и се предвиждат нова 
обслужваща улица с габарит 9,00м от о.т. 751 до о.т. 752. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл.№6, 
масив 21, местност „Келеман”, землище с.Твърдица. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№ 6, масив 
21, местност „Келеман", землище с.Твърдица, с който за имот пл.№6, 
масив 21, местност „Келеман", землище с.Твърдица се обособява УПИ I, 
отреден за отреден за „обслужване и рекреация за три броя сгради" с 
предвидени показатели за застрояване в съответствие с ОУП на землището 
на с.Твърдица, с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ - 1,10% и се 
предвижда нова обслужваща улица-локално платно с габарит 9.00м от о.т. 
1 до о.т. 6. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот 
пл.№21, масив 38, местност „Орлово гнездо”, землище с.Твърдица. 



 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№ 21, 
масив 38, местност „Орлово гнездо", землище с.Твърдица, с който за имот 
с пл.№:21 се обособяват УПИ LX, УПИ LXLII, УПИ LXIII, УПИ LXIV, 
УПИ LXV, УПИ LXVII, УПИ LXVIIII отредени за „малкоетажно жилищно 
строителство", УПИ LXI отреден за „локална пречиствателна станция за 
отпадни води", УПИ LXVI отреден за „трафопост" и УПИ LXIX отреден за 
инфраструктура с предвидено застрояване с показатели по чл.19 от 
Наредба №7 за ПН по УТ за устройствена зона Жм, съобразени с ОУП на 
землище с.Твърдица и становище на РИОСВ изх. № 4515/29.10.2009г с 
приложена редукция по чл.16 от ЗУТ - 0,63%. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот 
пл.№31, масив 121, местност „Караяна”, землище гр. Българово. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№ 31, 
масив 121, местност „Караяна", землище гр.Българово, с който за имота се 
обособява УПИ I, отреден за отреден за „монтаж на ветрогенератор за 
производство на ел. енергия с D ротор 90м, Н кула 85м, мощност 2MW" с 
предвидено застрояване с показатели по чл.25 от Наредба №7 за ПН по УТ 
за устройствена зона Пп и се предвижда нова тупикова обслужваща от о.т. 
16 до о.т. 28 с приложена редукция за имота по чл.16 от ЗУТ. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

32. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен 
план - План за улична регулация на обслужващи улици от път 
Бургас-Твърдица до имоти в масиви 21 и 22, местност "Келеман", 
землище с.Твърдица. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Одобрява Подробен устройствен план - План за улична регулация на 

обслужващи улици с о.т. от №1 до №13 в територията на масиви 21 и 22, 
местност "Келеман", землище с.Твърдица, обвързани е път Бургас-
Твърдица. 



………………………………………………………………………………………… 
 

33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен 
план - План за улична регулация на обслужващи улици в 
територията на масиви 47, 48, 49 и 50 в землището на с.Твърдица, 
обвързан с главен път с.Димчево - с.Маринка. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Одобрява Подробен устройствен план - План за улична регулация на 

нови обслужващи улици с о.т. от 1 до 58 в територията на масиви 47, 48, 49 
и 50 в землището на с.Твърдица, обвързан с главен път с.Димчево - 
с.Маринка. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

34. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен 
план - Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20kV, за захранване на 
трафопост тип БКТП за нуждите на склад и цех за обработка на 
камък в УПИ І-50 и УПИ ІІ-50, масив 39, местност "Сърт тарла" в 
землището на кв.Долно Езерово, гр.Бургас - с идентификатори 
07079.5.1510 и 07079.5.1511. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на 

ел.кабел 20к\/, за захранване на трафопост тип БКТП за нуждите на склад и 
цех за обработка на камък в УПИ I-50 и УПИ II-50, масив 39, местност 
"Сърт тарла" в землището на кв.Долно Езерово, гр.Бургас - с 
идентификатори 07079.5.1510 и 07079.5.1511. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ на 
УПИ І-234 и УПИ ІІІ-227, кв. 1А, по плана на ПЗ „Север", гр.Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.  Допуска изменение на ПУП-ПРЗ за кв.1А, за промяна границите 

на УПИ I-234 и УПИ III-227 като частично отпада предвидената тупикова 
улица между тях, с цел обособяване на нов общ УПИ с площ 6650 м2 в 
съответствие със собствеността, отреден за стопански дейности и 
комплексно обществено обслужване и нов самостоятелен УПИ за Община 
Бургас с площ 511 м2, съответстваща с площта на частта от тупиковата 
улица отреден за обществено обслужване. 



2.   Изменението на ПРЗ да се възложи от заинтересованата страна 
„Лидл България ЕООД енд КО" КД. Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ 
да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 
за ОС на УСП на МРРБ и да се процедира по реда на чл.128 и чл.129 от 
ЗУТ. 

3. Утвърждава проект на предварителен договор по чл.15, ал.З от 
ЗУТ с „Лидл България ЕООД енд КО" КД и възлага на Кмета на Община 
Бургас да сключи окончателен договор с „Лидл България ЕООД енд КО" 
КД. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

36. Докладна записка от групата на общинските съветници от ПП 
„ГЕРБ”  относно: Откриване на яслена група в целодневна детска 
градина "МОРЯЧЕ" и промяна статута на детското заведение от 
Целодневна детска градина на Общинско детско заведение. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Преобразува ЦДГ 29 "МОРЯЧЕ" в ОДЗ 29 "МОРЯЧЕ" и създава 1 

брой яслена група предназначена за деца от 18 месечна до 3 годишна 
възраст. 

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

37. Докладна записка от Георги Киров - общински съветник, Зам.-
председател на Общински съвет и Председател на Постоянната 
комисия по транспорт и съобщения относно: Вземане на решение 
за преместване на автобусна спирка, създаваща задръствания и е 
труднодостъпна за хора с увреждания. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Спирка „Стандартизация" да бъде преместена от средното платно 

до бл.35 в к-с Славейков. 
2. В района на отбивката между бл. 33 и 32 да бъде направена 5 

метра асфалтова настилка, за да преминава автобус №12а, 121 и маршрутка 
2а , за да стигне до спирката. 

3.  Средствата да бъде осигурени от бюджет 2011. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на 
недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в 
с.Изворище, Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  



I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост за 2011 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 с.Изворище, Община Бургас, 
представляващ УПИ УП-общ. с площ 698 кв.м., в квартал 2 по плана на 
с.Изворище, Община Бургас, при граници: север-УПИ IV-общ., изток-УПИ 
VI-общ., юг-улица, запад-УПИ VIII-4, отреден за жилищно строителство, 
актуван с Акт № 6162/03.09.2010 год. за частна общинска собственост, с 
начална тръжна цена 10 500 / десет хиляди и петстотин / лева, без ДДС. 

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 съвет - 
Бургас, на недвижим имот, находящ се в с.Изворите, както следва: 

1. Недвижим имот, находящ се в с.Изворище, Община Бургас, 
представляващ УПИ УП-общ. с площ 698 кв.м., в квартал 2 по плана на 
с.Изворище, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при 
граници: север-УПИ IV-общ., изток-УПИ VI-общ., юг-улица, запад-УПИ 
VIII-4, актуван с акт № 6162/03.09.2010 год. за частна общинска 
собственост, с начална тръжна цена 10 500 / десет хиляди и петстотин / 
лева, без ДДС. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

39. Докладна записка от Ваклин Стойновски - общински съветник в 
Общински съвет гр. Бургас относно:  Ревизиране на сделка между 
Община Бургас и Валери Симеонов, представляваща прекратяване 
на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в имот, 
представляващ УПИ VI в кв. 7 по плана на к/с „Зорница" гр. Бургас, 
чрез продажба на общинската идеална част от имота. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Докладната записка е оттеглена от вносителя. 

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

40. 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. 
 



………………………………………………………………………………………… 
 

41. Питания. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

42. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Даване на съгласие, Община Бургас да 
участва в открита процедура за конкурентен подбор на проекти по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на 
българската икономика 2007-2013 г.”, процедура BG161PO003-2.2.01 
„Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Дава съгласие Община Бургас да участва в открита процедура за 

конкурентен подбор на проекти по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.", 
процедура ВО161РО003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на 
бизнес инкубатори" 

2. Дава съгласие Община Бургас да осигури собствен финансов 
принос в размер на 50% (до 750 000 лева) за предвидените дейности по 
проект с работно заглавие „Създаване и развитие на бизнес инкубатор 
„Лазур" Община Бургас" по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.", 
Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и 
развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.2: 
„Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса", Операция 
2.2.2:„Създаване на регионални бизнес инкубатори" по процедура за 
подбор на проекти ВО161РО003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие 
на бизнес инкубатори" 

3. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция по 
предложения проект е за изграждане на бизнес инкубатор и няма да бъде 
променяно. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

43. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Увеличаване на капацитета на Кризисен 
център за помощ и подкрепа на жертви на насилие, финансиран като 
държавно делегирана дейност. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Увеличава капацитета на Кризисен център за помощ и подкрепа на 

жертви на насилие гр. Бургас, финансиран като делегирана държавна 
дейност, от 6 на 8 места, считано от 01.03.2011 г. Социалните услуги се 



предоставят в помещения общинска собственост: в гр. Бургас, кв. 
„Акации” ул. Венелин 10. 

Капацитет: 8 нуждаещи се деца и лица. 
 
2. Средства за :  

 - работната заплата  
 - осигурителни вноски 
 - здравни осигуровки  
 - осигуровки ДОО 
 - веществена издръжка 
 - други възнаграждения на персонала 
 - безопасни условия на труд 
 - закон за храните 
да са осигурени със Закон за държавния бюджет на Република България по 
стандарти и критерии, съгласно Решение на МС - стандарти за делегирана 
държавна дейност. 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 

44. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Доброволна делба на поземлени имоти, 
образувани от ПИ с идентификатор 07079.7.1390 по КК на гр. 
Бургас, находящ се в землището на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, по 
влязъл в сила частичен ПУП-ПРЗ за канално помпена станция.  

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и Васил 

Николов Димитров с постоянен адрес: гр. Бургас, кв. Горно Езерово, ул. 
"Дружба" № 23, на поземлени имоти, представляващи УПИ I-1502(51) и 
ПИ № 1390, образувани от поземлен имот № 240051 в местността "Малак 
чеир" по КВС на землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас, с идентификатор 
07079.7.1390 по КК на гр. Бургас, съгласно влязъл в сила частичен ПУП - 
ПРЗ, одобрен със Заповед №3413/ 02.12.210 г. на Зам. Кмета на Община 
Бургас, съобразно квотите на собственост на двете страни, както следва: 

 
1 .Община Бургас получава в дял и става собственик на урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ I-1502(51), масив 240 по КВС на землище кв. Горно 
Езерово, гр. Бургас, целият с площ 915 кв.м., с проектен идентификатор 
07079.7.1502 по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.7.1356, 07079.7.1390, 
07079.7.1503. 

 
Данъчната оценка на описания дял е 10 277,50 лева. 
 
2. Васил Николов Димитров получава в дял и става собственик на 

поземлен имот с идентификатор 07079.7.1390 по КК на гр. Бургас, целият с 



площ 12836 кв.м, при съседи: 07079.7.1502(УПИ I-1502), 07079.7.1356, 
07079.7.1391, 07079.7.1358 , 07079.7.1503 и 07079.829.401. 

 
Данъчната оценка на описания дял е 2 924,50 лева. 

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

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

 
 
 


