
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС  
ПРОТОКОЛ 

№47а  

          За поправка на Протокол № 47 от проведеното на 24.03.2011 г., с продължение на 
29.03.2011 г. , 47- мо заседание на Общински съвет - Бургас , по т.11 от дневния ред. 
         Днес, 04.04.2011 г., подписаната Снежина Маджарова - Председател на Общински 
съвет - Бургас, като прегледах Протокол № 47/24 и 29.03.2011 г. , констатирах явна 
фактическа грешка при преброяване от заместник-председателя Костантин Луков на 
гласовете на общинските съветници при поименното гласуване по т.11 от дневния ред на 
47-то заседание, относно: Намаляне на санкцията за репатриране на автомобили с ТС 
„паяк” и глобата за принудително задържане с ТС „скоба” в Синя зона при налагане на 
принудителни административни мерки, предвидени в Закона за движение по пътищата. 
         Гласовете на общинските съветници „за”, „против” и „въздържали се”, отбелязани на 
списъка за поименното гласуване, са както следва: 3 гл. „за”, 21 гл. „против” и 15 гл. 
„въздържали се”. 
         Заместник-председателя Костантин Луков неправилно е отбелязъл на списъка при 
сборуването на гласовете: 2 гл.  „за”, 23 гл.  „против”, 14 гл.  „въздържали се”. Този 
резултат е обявен по време на заседанието.  
        Поради което и на основание чл.29,изр.2 от ЗМСМА извършвам поправка на т.11 от 
Протокол № 47/24 и 29.03.2011 г. , на страницa 60, и резултата от поименното гласуване да 
се чете: 
       „В резултат на поименно гласуване, Общински съвет-Бургас с мнозинство от   3 гл. 
„за”, 21 гл. „против” и 15 гл. „въздържали се”,”.  
        Настоящият Протокол е неразделна част от Протокол № 47/24 и 29.03.2011 г. от 47-то 
заседание на Общински съвет - Бургас. 
  
  
ПРОТОКОЛИСТ:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                     
/Ж. ГОСПОДИНОВА/                           /СН. МАДЖАРОВА/ 

  

  

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС  
ПРОТОКОЛ 

№47б 
  

       За поправка на Решение на Общински съвет - Бургас по т.31 от проведеното на 
24.03.2011 г. с продължение на 29.03.2011 г. заседание, обективирано в Протокол №47.  
       Днес , 04.04.2011 г., подписаната Снежина Маджарова - Председател на Общински 
съвет - Бургас, като прегледах Протокол № 47/24.03 и 29.03.2011 г., констатирах 
разместване на текста в чл.2, ал.1 и ал.5 от договора за наем, раздел ХІІІ от решението по 
т.31 от дневния ред на 47-мо заседание, относно отдаване под наем след провеждане на 
публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот, собственост на 
„Благоустройствени строежи” ЕООД за срок от 10 години. 
      Поради което и на основание чл.29, изр.2 от ЗМСМА извършвам поправка на 
Решението по т.31 от Протокол № 47/24.03 и 29.03.2011 г, на страницa с №136, като чл.2 
от договора за наем придобива следния вид: 
      „Чл.2. /1/. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя Обекта на НАЕМАТЕЛЯ срещу 
заплащане на ежемесечен наем в размер на.........лв. без ДДС.  
       /2/. В посочената в чл. 2. /1/, наемна цена не са включени консумативните разходи 
/ток, вода, телефон и др., свързани с експлоатацията на Обекта, както и такса битови 
отпадъци за обекта. Тези разходи и такса се заплащат отделно от НАЕМАТЕЛЯ по 
реда и начините, фиксирани в настоящия договор. 
      /3/. Наемната цена се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ авансово до 5-то число на 
текущия месец по следната указана от НАЕМОДАТЕЛЯ банкова сметка -
....................................................................................... 
    /4/.Размерът на наемната цена по ал. 2 се увеличава едностранно от 
НАЕМОДАТЕЛЯ ежемесечно след изтичането на петата година от срока на договора 
в случай на инфлация, със съответния процент съответстващ на официалния 
инфлационен индекс на потребителските цени за периода, публикуван от 
Националния статистически институт. За индексирането на наемната цена страните 
за задължени да подпишат анекс към договора, в тридневен срок от настъпване на 
събитието. В случай, че НАЕМАТЕЛЯ не подпише съответния анекс, то 
НАЕМОДАТЕЛЯ има право да прекрати едностранно и без предизвестие настоящия 
договор. 
      /5/. С оглед безпроблемното начало на ползване на отдадения под наем обект, на 
НАЕМАТЕЛЯ се предоставя 5 /пет/ месечен гратисен срок, след изтичането на който 
да започне заплащането на месечната наемна цена. Тази дължима наемна цена / за 
първите 5/пет/ месеца от договора/, следва да бъде заплатена пропорционално в 
следващите месеци, при заплащане на 6-та, 7-ма и т.н. месечни наемни вноски, но не 
по-късно от изтичане на първите девет месеца от сключване на договора.” 
      Настоящият Протокол е неразделна част от Протокол № 47/24.03. и 29.03.2011 г. от 47-
то заседание на Общински съвет - Бургас. 
  
  
ПРОТОКОЛИСТ:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                     
/Ж. ГОСПОДИНОВА/                           /СН. МАДЖАРОВА/ 
 


