ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 48
от заседанието на 21.04 и 26.04.2011 година

ДНЕВЕН РЕД :
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет.
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас на 19.03.2003 г., с последващи изменения и допълнения.
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.
4. Докладна записка от Атанаска Николова - зам.-кмет
"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Участие на
Община Бургас с проектопредложения с работно заглавие "Интегриран
проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и
питейни води за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и
Минерални бани, гр. Бургас" за получаване на безвъзмездно финансиране
по Приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007-2013", Процедура с
референтен №:BG161PO005/10/1.11/03/19: "Подготовка и изпълнение на
проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.".
5. Докладна записка от Атанаска Николова - зам.-кмет
"Евроинтеграция
и
екология"
Община
Бургас
относно:
Кандидатстване по процедура за усвояване на безвъзмездна финансова
помощ, предоставена от японското правителство за икономическо и
социално развитие на Република България.
6. Докладна записка от Атанаска Николова - зам.-кмет
"Евроинтеграция и екология" относно: Актуализация на Комплексна
програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на
утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на

територията на Община Бургас по отношение замърсителя фини прахови
частици.
7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отчет за осъществените читалищни дейности в
изпълнение на програмата по чл.26а, ал.2 съгласно изменение и
допълнение на Закона за Народните читалища обнародван в бр.42 от ДВ от
5.06.2009г. и изразходваните от бюджета средства през предходната
година.
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Преобразуване на Основно училище „Христо Ботев"с.Черно море, Община Бургас в Средно общообразователно училище
"Христо Ботев"- с. Черно море, Община Бургас от учебната 2011/2012
година.
9. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам.-кмет на Община
Бургас и председател на МКБППМН относно: Отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас за 2010 г.
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Учредяване на акционерно дружество с
наименование "Логистичен и индустриален парк - Бургас" ЕАД.
11. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет по Бюджет,
финанси, икономика и стопански дейности" относно: Финансовоикономически анализ и приемане на годишните финансови отчети за 2010
г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в
капитала.
12. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет по Бюджет,
финанси, икономика и стопански дейности" относно: Провеждане на
процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване
на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2011 г. на
търговски дружества със сто процента общинско участие.
13. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет Бюджет,
финанси, икономика и стопански дейности" относно: Изкупуване на
дялове от капитала на "Бургас Шеле Екосервиз" ООД, от страна на
"Чистота" ЕООД.
14. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет по Бюджет,
финанси, икономика и стопански дейности" относно: Определяне на
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър
пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната
община, където е издадено разрешението.

15. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет Бюджет,
финанси, икономика и стопански дейности" относно: Освобождаване
от длъжност на управителя на "Благоустройствени строежи" ЕООД и
провеждане на конкурс за избор на нов управител на търговското
дружество.
16. Докладна записка от Семир Абумелих-общински съветник от ПП
ГЕРБ относно: Осигуряване на финансови средства за сървърно
оборудване.
17. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев - общински съветник
от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ" относно: Създаване на
временна комисия .
18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план План за улична регулация за обслужваща улица източно от имот 39, масив
39 в местност "Нанелика", землище кв.Банево - в контактната зона с
в.з."Минерални бани".
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план План за улична регулация за предвиждане на обслужваща улица за
обслужване на имотите в масиви 82, 83 и 84 в местността "Хайнлъка",
землище гр.Бургас.
20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица в УПИ XXII-1851, в квартал 138 по плана на с.
Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на
общината.
21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и „Джи ей ентърпрайз" ООД в УПИ XV-1302, в квартал 93 по плана
на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на
общината.
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Закупуване на идеална част от имот №100012 в
землището на кв. „Меден рудник”, гр. Бургас за изграждане на довеждащ
колектор за отпадни води към ПСОВ „Меден рудник”.
23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на "EVN България

Електроразпределение" АД за изграждане на трафопост в УПИ ХХIII-606,
кв.26 по плана на кв.Победа, гр.Бургас.
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост, с идентификатор 07079.601.200 пo КК на гр. Бургас,
представляващ незастроен имот, за спортен обект, чрез провеждане на
публично оповестен конкурс.
25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на обработваемите
земеделски земи -общинска собственост в землищата на територията на
Община Бургас за стопанската 2011/2012 г.
26. Докладна записка от инж. Диян Славов – общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и
публично-частно партньорство относно: Приемане на начална тръжна
цена на общински имот: Почивна база/собственост на „Обреден
комплекс” ЕООД/ в м. Ковач, землището на с. Звездец, Община Малко
Търново съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите.
27. Докладна записка от групата общински съветници на ПП"АТАКА"
относно: Необходими средства за частичен вътрешен ремонт на
"Медицински център I - Бургас" ЕООД.
28. Докладна записка от групата общински съветници на ПП"АТАКА"
относно: Проектиране и изработване на рекламни пана за залепване на
безплатни съобщения и обяви с нетърговска цел.
29. Докладна записка от групата общински съветници от ПП „БСДП”
относно: Изграждане на етажен паркинг в к-с „Зорница”, гр. Бургас.
30. Докладна записка от група общински съветници „Независими”
относно: Предоставяне на финансови средства за ремонт и реставрация на
манастир "Света Богородица", град Бургас.
31. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в
Общински съвет Бургас относно: Поставяне на паметна плоча на д-р
Стамат Апостолов.
32. Докладна записка от общинските съветници Георги Иванов и
Петър Цонев относно: Промяна цените на абонаментните карти за
вътрешноградския транспорт.

33. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при
Общински съвет Бургас относно: Отпускане на средства за финансово
подпомагане на процедури „ин витро” на лица, двойки и семейства с
репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас.
34. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Марияна Петкова Иванова.
35. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Божил Пенков Иванов.
36. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Яна Василева Атанасова.
37. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Росица Борисова Драгиева.
38. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Славка Илчева Атанасова.
39. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Николинка Николова Снежанова за
дъщеря й Денка Страхилова Снежанова.
40. Питания.
…………………………………………………………………………………………

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането
на общинския бюджет.
РЕШЕНИЕ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:
§1. В чл.2, ал.2 израза „със заповед на кмета на общината" се заменя
с израза „с решение на Общински съвет".

§2. В чл.3, ал.1 се прави следното допълнение: след израза
„бюджетни кредити“ се добавя: „субвенции, безлихвени заеми от
Централния бюджет за финансиране на разходи в т.ч. за ДДС до
възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от
Европейския съюз".
§3. В чл.13 се прави следното изменение: т.1 на ал.4 отпада, а т.2 и
т.3 стават съответно т.1 и т.2.
§4. чл.25 отпада.
§5. В чл.39 се прави следното изменение: след думата „разходват" се
добавя израза: „чрез извънбюджетни сметки и фондове, когато са предмет
на:
1. разпоредба на закон и са включени в Закона за държавния бюджет
на Република България за съответната година
2. финансиране по международни и оперативни програми на
Европейския съюз в лева и валута
3. за реализиране на оперативни програми в съответствие с ДДС № 7
на Министерство на финансите от 2008 г. бюджетът отпуска временни
безлихвени заеми до одобрение на разходите по оперативни програми."
…………………………………………………………………………………………

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас,
приета от Общински съвет - Бургас на 19.03.2003 г., с последващи
изменения и допълнения.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
…………………………………………………………………………………………

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Внасяне на предложение до Министерски
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на
деца сираци.
РЕШЕНИЕ:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане на персонална пенсия на децата Рамиз Илиан Назем
Шокеир и Йосиф Назем Шокеир , и двамата живущи в град Бургас.
…………………………………………………………………………………………

4. Докладна записка от Атанаска Николова - зам.-кмет
"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Участие
на Община Бургас с проектопредложения с работно заглавие
"Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата
за отпадъчни и питейни води за питейни и отпадъчни води на
кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас" за
получаване на безвъзмездно финансиране по Приоритетна ос 1 на
ОП "Околна среда 2007-2013", Процедура с референтен
№:BG161PO005/10/1.11/03/19: "Подготовка и изпълнение на проекти
за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.".
РЕШЕНИЕ:
Одобрява участието на Община Бургас с проектопредложение с
работно заглавие „Интегриран проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за отпадъчни и питейни води за питейни и отпадъчни
води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас" за
получаване на безвъзмездно финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП
„Околна
среда
2007-2013",
Процедура
с
референтен
№ВG161РО005/10/1.11/03/19: „Подготовка и изпълнение на проекти за
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
в агломерации над 10 000 е.ж."
…………………………………………………………………………………………

5. Докладна записка от Атанаска Николова - зам.-кмет
"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно:
Кандидатстване по процедура за усвояване на безвъзмездна
финансова помощ, предоставена от японското правителство за
икономическо и социално развитие на Република България.
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по процедура за
усвояване на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от
правителството на Япония, за икономическо и социално развитие на
Република България със следните проектни предложения:
а. Изграждане на достъпна среда за лица със затруднения в
придвижването в подлез "Янко Андонов", разположен на бул. "Никола
Петков" между к-с "Зорница" и к-с "Изгрев";
б. Изграждане на достъпна среда за лица със затруднения в
придвижването в подлез, разположен на бул. "Стефан Стамболов", между
к-с "Изгрев" и к-с "Славейков" бл.55;
в. Изграждане на достъпна среда за лица със затруднения в
придвижването в подлез, разположен в к-с "Меден рудник";

г. Изграждане на достъпна среда за лица с увреждания до басейн,
разположен в морската градина до флората;
д. Изграждане на достъпна среда за лица с увреждания до басейн във
възстановителна база на ОФК "Черноморец" във вилна зона "Минерални
бани";
е. Изграждане на достъпна среда за лица със затруднения в
придвижването в детска градина "Брезичка" в к-с "Славейков";
ж. Преустройство и ремонт на Център за временно настаняване
на бездомни в кв. "Акации", разположен на ул. "Китка";
з. Ремонт и създаване на център за деца и младежи с увреждания в
"Бившите казарми" в морската градина;
и. Ремонт на покрив в Основно училище "Христо Ботев" в с.Черно
море.
к. Ремонт и реконструкция на център за работа с деца в риск, на ул.
„Странджа” № 28, обща стойност на ремонта – 40 000 лв.
2. Дава съгласие Община Бургас да изпълни проектите, в случай че
получи финансиране .
3. Дава съгласие общинското имущество, включено в
проектопредложенията, посочени в т.1, да бъдат управлявани съобразно
изискванията на програмата за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ на японското правителство.
4. Определя за ръководител и за финансово отговорно лице по
проектите заместник - кмета по "Евроинтеграция и екология" Атанаска
Николова.
…………………………………………………………………………………………

6. Докладна записка от Атанаска Николова - зам.-кмет
"Евроинтеграция и екология" относно: Актуализация на
Комплексна програма за намаляване на емисиите на замърсители и
достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния
въздух на територията на Община Бургас по отношение замърсителя
фини прахови частици.
РЕШЕНИЕ:
Приема Комплексна програма за намаляване на емисиите на
замърсители и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в
атмосферния въздух на територията на Община Бургас.
…………………………………………………………………………………………

7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отчет за осъществените читалищни
дейности в изпълнение на програмата по чл.26а, ал.2 съгласно
изменение и допълнение на Закона за Народните читалища
обнародван в бр.42 от ДВ от 5.06.2009г. и изразходваните от
бюджета средства през предходната година.

РЕШЕНИЕ:
Приема отчетите на 27-те читалища на територията на Община
Бургас.
…………………………………………………………………………………………

8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Преобразуване на Основно училище
„Христо Ботев"- с.Черно море, Община Бургас в Средно
общообразователно училище "Христо Ботев"- с. Черно море,
Община Бургас от учебната 2011/2012 година.
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет-Бургас, на основание чл.10, ал.6 от Закона за
народната просвета и чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
народната просвета, предлага на Министъра на образованието, младежта и
науката да преобразува Основно училище „Христо Ботев"- с.Черно море,
Община Бургас в Средно общообразователно училище „Христо Ботев"с.Черно море, Община Бургас с адрес: с. Черно море, Община Бургас, ул.
„Атанас Буров" № 10, считано от началото на учебната 2011/2012 година.
2. Задължителната документация след преобразуването да се
съхранява в СОУ „ Хр. Ботев"- с. Черно море.
3. Възлага на Кмета на Община Бургас да представи на Министъра
на образованието, младежта и науката настоящото решение с мотивирано
предложение за преобразуването на ОУ „Хр.Ботев"-с. Черно море.
…………………………………………………………………………………………

9. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам.-кмет на Община
Бургас и председател на МКБППМН относно: Отчет за дейността
на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас за
2010 г.
РЕШЕНИЕ:
Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2010 г.
…………………………………………………………………………………………

10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Учредяване на акционерно дружество с
наименование "Логистичен и индустриален парк - Бургас" ЕАД.

РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
…………………………………………………………………………………………

11. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет по Бюджет,
финанси, икономика и стопански дейности" относно: Финансовоикономически анализ и приемане на годишните финансови отчети за
2010 г. на търговските дружества със сто процента участие на
Община Бургас в капитала.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
…………………………………………………………………………………………

12. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет по Бюджет,
финанси, икономика и стопански дейности" относно:
Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани
одитори за извършване на независим финансов одит на годишните
финансови отчети за 2011 г. на търговски дружества със сто
процента общинско участие.
РЕШЕНИЕ:
1. Задължава управителите на еднолични дружества с ограничена
отговорност със сто процента общинско участие, които подлежат на
независим финансов одит, да предприемат действия за провеждане на
процедури за избор на регистриран одитор за извършване на независим
финансов одит на годишните финансови отчети за 2011 г., съобразно
разпоредбите на Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки по критерии посочени в Приложение 1 на докладната
записка.
2. Определя комисия в състав от 7 членове:
- четирима общински съветници, а именно: Златин Надков Гиздов,
Димитър Илиев Людиев, Петко Атанасов Петков и Мария Стоянова
Петрова.
- един представител на общинска администрация;
- двама представители на търговското дружество.
3. Въз основа на резултатите от проведените процедури, да бъдат
направени съответните предложения на Общински съвет - Бургас, за избор
на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на
годишните финансови отчети на търговските дружества със сто процента
общинско участие за 2011 година.

…………………………………………………………………………………………

13. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет Бюджет,
финанси, икономика и стопански дейности" относно: Изкупуване
на дялове от капитала на "Бургас Шеле Екосервиз" ООД, от страна
на "Чистота" ЕООД.
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие „Чистота" ЕООД да изкупи 5 698 дяла, всеки с
номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 50 % от капитала на
„Бургас Шеле Екосервиз" ООД, собственост на „А.С.А. България" ЕООД,
за сумата от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди лева) без ДДС при
следните условия:
1.1. Изплащането на сумата да стане на 6 (шест) равни вноски, по
250 000 лв. на година.
1.2.Собствеността върху дяловете да се прехвърли едновременно
след изплащане на първата вноска от дължимата сума .
1.3.Упълномощава управителя на „Чистота" ЕООД да подпише
договора за прехвърляне на дяловете.
2. Възлага на управителя на „Чистота" ЕООД да извърши
необходимите действия за преобразуването на „Бургас Шеле Екосервиз"
ООД в Еднолично дружество с ограничена отговорност.
3. Упълномощава председателя Снежина Минчева Маджарова да
представлява Общински съвет Бургас при водене на преговорите.
…………………………………………………………………………………………

14. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет по Бюджет,
финанси, икономика и стопански дейности" относно: Определяне
на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на
съответната община, където е издадено разрешението.
РЕШЕНИЕ:
Определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за
един километър пробег в размер на 1.10 лв., валидна за територията на
Община Бургас.
…………………………………………………………………………………………

15. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет Бюджет,
финанси, икономика и стопански дейности" относно:
Освобождаване от длъжност на управителя на "Благоустройствени
строежи" ЕООД и провеждане на конкурс за избор на нов управител
на търговското дружество.

РЕШЕНИЕ:
1. Освобождава Константин Стефанов Косев от длъжността
управител „Благоустройствени строежи"ЕООД - гр.Бургас от 01.06.2011 г.
2. Не освобождава от отговорност Константин Стефанов Косев в
качеството му управител на „Благоустройствени строежи"ЕООД гр.Бургас.
3. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на
„Благоустройствени строежи"ЕООД, г-н Иван Колев Петров, живуш гр.
Бургас, кв. Ветрен, ул. „Българка" 12А;
4. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов
Николов да сключи договор за възлагане на управлението на
„Благоустройствени строежи" ЕООД, считано от 01.06.2011 г. с г-н Иван
Колев Петров, до провеждане на конкурс за заемане длъжността управител
на „Благоустройствени строежи" ЕООД, със срок до провеждане на
конкурс и приключване па процедурата по избор на управител.
5. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов
Николов
да
обяви
конкурс
за
длъжността
управител
на
„Благоустройствени строежи" ЕООД.
6. Определя условията, на които трябва да отговарят кандидатите,
както следва;
 Да са български граждани ;
 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или
обществена длъжност и/или лишени от правото да упражняват
определена професия или дейност;
 Да не са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
 Да не са били управители или членове на управителни или
контролни
органи
на
дружество,
прекратено
поради
несъстоятелност;
 Да имат завършено висше образование и управленски опит, не помалко от пет години.
7. Определя ред за провеждане на конкурса, както следва:
 По документи;
 По събеседване.
8. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия от 11
(единадесет) члена в състав:
 3 (трима) представители на Общинска администрация;
 8 (осем) представители от Общински съвет Бургас.
9. Избира следните осем представители от Общински съвет Бургас,
които да влязат в състава на комисията: Костантин Йорданов Луков,
Златин Надков Гиздов, Роза Арсова Желева, Димо Грудев Грудев, Петър
Георгиев Пачев, Георги Василев Манев, Здравко Сталев Сталев и Мария
Стоянова Петрова.

…………………………………………………………………………………………

16. Докладна записка от Семир Абумелих-общински съветник от
ПП ГЕРБ относно: Осигуряване на финансови средства за сървърно
оборудване.
РЕШЕНИЕ:
Да се осигури сумата до 22 000 лв. за закупуване на нов дисков
масив за сървърите на общинската администрация, като сумата се добави
към обект 1641 от Капиталовата програма на Общината при актуализация
на Бюджет 2011.
…………………………………………………………………………………………

17. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев - общински
съветник от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ"
относно: Създаване на временна комисия .
РЕШЕНИЕ:
1. Да бъде създадена временна комисия със срок от 3 месеца в
седемчленен състав – двама представители от Постоянната комисия по
„Устройство на територията, жилищна политика, земеделие и съставни
селища" към Общински съвет - Бургас, един представител от Постоянната
комисия по „Правни въпроси и обществен ред" към Общински съвет –
Бургас, двама представители от Постоянната комисия по „Култура,
образование, наука, вероизповедания и читалищна дейност” към
Общински съвет – Бургас и двама представители от Общинска
администрация, със следната задача: да бъде извършено проучване кои от
наименованията на местности в землището на Община Бургас не
съответстват на принципите заложени в чл. 1, ал. 2 от УКАЗ № 1315 от
9.07.1975 г. за наименованията и да направят мотивирани и подходящи
предложения за тяхната промяна, съобразени с местните народни традиции
и с българското историческо и културно наследство.
2. За целите на поставената задача, комисията да проведе
консултации с Агенция по геодезия, картография и кадастър -Служба Бургас и Общинска служба „Земеделие" - Бургас,както и с други
институции по нейна преценка. След законоустановени процедури,да
подложи предложените нови наименования на обществено и/или публично
обсъждане.
3. След приключване работата на временната комисия, Общински
съвет Бургас да бъде запознат с резултатите и предложенията;
4. Съобразно резултатите от работата на временната комисия да
бъдат преименувани всички местности в землището на Община Бургас,
които не съответстват на принципите заложени в чл. 1, ал. 2 от УКАЗ №
1315 от 9.07.1975 г. за наименованията.
5. Избира за членове на комисията:







Деян Стойков Стойков
Гинка Москова Дянкова
Валери Симеонов Симеонов
Делян Иванов Иванов
Роза Арсова Желева

…………………………………………………………………………………………

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план - План за улична регулация за обслужваща улица източно от
имот 39, масив 39 в местност "Нанелика", землище кв.Банево - в
контактната зона с в.з."Минерални бани".
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 Бургас одобрява ПУП-План за
улична регулация с предвиждане на обслужваща улица източно от масив
39 в местност "Нанелика", землище кв.Банево - в контактната зона с
в.з."Минерални бани", с габарит 9.00м от о.т.99 до о.т.103 - съгласно
червените и сини линии и надписи върху плана.
…………………………………………………………………………………………

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план - План за улична регулация за предвиждане на обслужваща
улица за обслужване на имотите в масиви 82, 83 и 84 в местността
"Хайнлъка", 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 Бургас одобрява ПУП-План за
улична регулация за предвиждане на обслужваща улица за обслужване на
имотите в масиви 82, 83 и 84 в местността "Хайнлъка", землище гр.Бургассъгласно сините и червени линии и надписи върху плана.
…………………………………………………………………………………………

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица в УПИ XXII-1851, в квартал 138 по
плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба
частта на общината.
РЕШЕНИЕ:

Прекратява съсобственост със Стойчо Костов Белев с постоянен
адрес: гр. Бургас, к/с „Изгрев", бл. 28 "А", етаж 1, ап.2, Стефанка
Желязкова Белева с постоянен адрес: с. Черно море, ул. „Дунав" № 17, и
Ирена Костова Дикова с постоянен адрес: гр. Бургас, кв."Ветрен",
ул."Александър Стамболийски" № 19, чрез продажба частта на общината в
недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Черно море,
Община Бургас, представляващ 48/1048 (четиридесет и осем върху хиляда
четиридесет и осем) кв.м. идеални части от УПИ XXII-1851 (двадесет и две
римско за имот с планоснимачен номер хиляда осемстотин петдесет и
едно), целия с площ 1048 (хиляда четиридесет и осем) кв.м., в квартал 138
(сто тридесет и осем) по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община
Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ ХХІ-1850; изток - улица;
юг - УПИ XXIII-1852; запад - край на регулацията, за сумата 1250 (хиляда
двеста и петдесет) лева, без ДДС.
…………………………………………………………………………………………

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и „Джи ей ентърпрайз" ООД в УПИ XV-1302, в
квартал 93 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас,
чрез продажба частта на общината.
РЕШЕНИЕ:
Прекратява съсобственост с „ДЖИ ЕЙ ЕНТЪРПРАЙЗ" ООД,
регистрирано по ф.д.№ 2177/ 2005 год. по описа на БОС, със седалище и
адрес на управление: с. Черно море, Община Бургас, Област Бургас, ул.
„Детелина" № 2, ЕИК 102930213, представлявано от управителя Джордж
Дикиисън Суини, гражданин на Великобритания, роден на 01.07.1956 год.,
живущ във Великобритания, „Елизабет роуд” 30, Уолсенд, Тайн енд Уеър,
NЕ28 0АН, чрез пълномощника Таньо Иванов Иванов, съгласно
пълномощно № 1693774/2010год., чрез продажба частта на общината в
недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Черно море,
Община Бургас, представляващ 55/575 (петдесет и пет върху петстотин
седемдесет и пет) кв.м. идеални части от УПИ XV-1302 (петнадесет
римско за имот с планоснимачен номер хиляда триста и две), целият с
площ 575 (петстотин седемдесет и пет) кв.м., в квартал 93 (деветдесет и
три) по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници на
целия имот: север - УПИ ХIV-1301; изток - улица; юг - УПИ ХVI-1303;
запад- УПИ ХVIII-1305 и УПИ ХIХ-1306, за сумата 1550 (хиляда
петстотин и петдесет) лева, без ДДС.
…………………………………………………………………………………………

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Закупуване на идеална част от имот
№100012 в землището на кв. „Меден рудник”, гр. Бургас за

изграждане на довеждащ колектор за отпадни води към ПСОВ
„Меден рудник”.
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Кмета на Община Бургас да сключи договор за
покупко-продажба на 1572/32820 (хиляда петстотин седемдесет и два
върху тридесет и две хиляди осемстотин и двадесет) кв.м идеални части от
поземлен имот № 100012 в местността „Кара баир" по КВС на землище кв.
Меден рудник, гр. Бургас, идентичен с поземлен имот с идентификатор
07079.9.69 по КК на гр. Бургас, целият с площ 32 820 кв.м, представляващ:
нива, IV категория, при съседи: 07079.9.68, 07079.9.70, 07079.9.71,
07079.9.40, 07079.9.41, 07079,9.64, собственост на Георги Емилов Рибов,
Тодор Димитров Радев и Евелина Тодорова Зографова, съгласно
нотариален акт № 25, том VII, дело № 3573/97 на нотариус Диана Райнова,
за сумата 47160 (четиридесет и седем хиляди сто и шестдесет) лева.
2. Средствата са заложени в т.27, раздел IV от Програмата за
управление и разпореждане с общинската собственост на община Бургас за
2011 г., приета с решение по т. 10 от дневния ред на проведеното на 20 и
25.01.2011 г. заседание (Протокол № 44) на Общински съвет-Бургас.
…………………………………………………………………………………………

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на "EVN
България Електроразпределение" АД за изграждане на трафопост в
УПИ ХХIII-606, кв.26 по плана на кв.Победа, гр.Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Да се учреди в полза на "EVN България Електроразпределение" АД ,
със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. "Христо Г.Данов" 37,
вписано в Регистъра за държавни и общински предприятия в том 1, стр.8,
парт.4 по ф.д. № 2436/2000 год., и регистрирано в Електронния търговски
регистър с ЕИК: 1500024361, представлявано от Йорг Золфелнер - зам.
председател на управителния съвет и Михаил Йорданов Томов - член на
управителния съвет, право на строеж за изграждане на трафопост със
застроена площ от 6 кв.м. и право на прокарване на кабели НН с обща
сервитутна зона 19 кв.м. по одобрен инвестиционен проект през имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХIII-606, кв.26 по
плана на кв. Победа гр. Бургас, целият с площ от 269 кв.м., идентичен с ПИ
с идентификатор 07079.661.633 по одобрена КК на гр.Бургас, при граници:
север - УПИ III-606,1195 /07079.661.292/, изток - УПИ IV-607,608
/07079.661.293, 07079.661.294/, юг - УПИ VІІI-615,616 /07079.661.302/,
запад - ул." Телериг" /07079.661.564/, за сумата 12 000 (дванадесет хиляди)
лева, без ДДС.
…………………………………………………………………………………………

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот, частна
общинска собственост, с идентификатор 07079.601.200 пo КК на гр.
Бургас, представляващ незастроен имот, за спортен обект, чрез
провеждане на публично оповестен конкурс.
РЕШЕНИЕ:
I. 1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем
за срок от 10 (десет години) години на поземлен имот с идентификатор
07079. 601.200 по КК на гр. Бургас, целият с площ 4950 (четири хиляди
деветстотин и петдесет) кв.м. и съседи: 07079.601.101, 07079.601.198,
07079.601.199 и 07079.601.149, идентичен с УПИ III (трети) в кв. 40
(четири) по плана на ж.к. „Зорница", съгласно влязло в сила изменение на
ПУП-ПРЗ на ж.к. "Зорница", одобрено с Решение на Общински съвет Бургас №40-16/21.10.2010 год., с площ 4950 (четири хиляди деветстотин и
петдесет) кв.м. при граници: северозапад - УПИ II, в кв. 4, североизтокулица, югоизток-улица, югозапад УПИ I в кв. 4, отреден за спорт, за
изграждане на две игрища за мини футбол, два тенис корта и поставяне на
преместваеми модулни съблекални и помещения за обслужващи дейности
с обща площ до 45 (четиридесет и пет) кв. м., в южната част на имота.
Общата площ на игрището и обслужващите зони е 4950 (четири хиляди
деветстотин и петдесет) кв.м.
2. Определя начална конкурсна месечна наемна цена 1200 (хиляда и
двеста) лева, без ДДС.
3. Определя следните изисквания към кандидатите:
3.1. Кандидатът да предложи инвестиция за изграждане на игрища за
минифутбол и тенис кортове по проект съгласуван с Община Бургас. В
проекта да се предвиди освен изграждането на игрищата за минифутбол и
тенис кортовете и ограда, осветление, паркинг в източната част и
поставяне на преместваеми модулни съблекални и помещения за
обслужващи дейности. Размерът на инвестицията да бъде не по-малък от
120 000 (сто и двадесет) хиляди лева, без ДДС.
3.2. Да поеме всички разходи за ел.енергия, вода и други
консумативи в наетия обект.
3.3. След приключване на договора всички съоръжения остават
собственост на Община Бургас.
3.4. В проекто-договора, неразделна част от документацията да бъдат
включени следните клаузи:
3.4.1. Месечните наемни вноски да се прихващат от стойността на
извършените инвестиции. В случай, че размерът на направените
инвестиции е по-голям от общия размер на наемните вноски, наемателят
не може да претендира заплащането им от Община Бургас.
3.4.2 Инвестициите на наемателят ще се приспадат от наема при
представяне на съответните документи, фактури, протоколи и след

проверка на обекта от органите на инвеститорския контрол на Община
Бургас.
4. Критерии за оценка на предложенията:
1. К1 - Цена (месечна наемна цена в лева, без ДДС):
Кандидатите получават от 1 до 50 точки.
Оценяването се извършва по формулата:
К1 = Ц (участник) х 50
Ц (Максимална)
Където Ц(участник) е предложената от кандидата цена, а
Ц(максимална) е най-високата предложена цена
Тежест на критерия N1=0,7
2. К2 - Размер на инвестицията в лева, която ще бъде вложена в
спортната площадка за привеждането и във вид годен за експлоатация
Кандидатите получават от 1 до 50 точки
Оценяването се извършва по формулата:
К2 = И (участник) х 50
И (Максимална)
Където И(участник) е предложената от кандидата инвестиция, а
И(максимална) е най-високата стойност на инвестицията.
Тежест на критерия N1=0,2
3. Срок за изпълнение на строителството (Зачита се срока от датата
на влизане в сила на разрешението за строеж).
К3 = С (участник) х 50
С (Максимален)
Тежест на критерия N1=0,1
Където С(участник) е предложеният от кандидата срок, а С
(максимален) е най-високата стойност на срока за изпълнение на
строителството.
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати
се извършва по формулата:
К=К1хN1+К2хN2+ К3хN3
На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок
брой точки.
5. Инвеститорът да осигури минимум 4 часа дневно за спортни
занимания на деца и ученици по график, съгласуван със ОП "СИПГ".
II. Възлага на общинската администрация да предприеме
необходимите действия за откриване и провеждане на конкурсната
процедура, да изготви и утвърди конкурсната документация.

…………………………………………………………………………………………

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на обработваемите
земеделски земи -общинска собственост в землищата на територията
на Община Бургас за стопанската 2011/2012 г.
РЕШЕНИЕ:
1. Да се отдадат под наем чрез провеждане на публични търгове с
тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинските имоти и вещи, приета от Общински съвет Бургас, обработваемите земеделски земи, общинска собственост в
землищата на територията на Община Бургас за стопанската 2010/2011 г.
2. Определя начални тръжни цени на годишния наем за декар,
съгласно посочените в Приложение № 1 - неразделна част от настоящото
решение, представляващи основния размер на наема за държавния
поземлен фонд, определен със Заповед № РД46-50/25.03.2010 г. на
Министъра на земеделието и храните.
…………………………………………………………………………………………

26. Докладна записка от инж. Диян Славов – общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и
публично-частно партньорство относно: Приемане на начална
тръжна цена на общински имот: Почивна база/собственост на
„Обреден комплекс” ЕООД/ в м. Ковач, землището на с. Звездец,
Община Малко Търново съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 6, ал. 1
от Наредбата за търговете и конкурсите.
РЕШЕНИЕ:
1. Определя начална тръжна цена в размер на 409 900 /четиристотин
и девет хиляди и деветстотин/ лева за продажбата на общински имот:
Почивна база/собственост на "Обреден комплекс"ЕООД/ в м. Ковач,
землището на с. Звездец, Община Малко Търново.
- определя стъпка на наддаване 5 000 /пет хиляди/ лева;
- депозит за участие 41 000 /четиридесет и една хиляди/ лева;
- метод на приватизация- публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът да се проведе на 16-я ден от датата на обнародването на
решението в "Държавен вестник"от 17,00 ч., в Заседателната зала на
Община Бургас, ул. "Александровска"1Чо 26.
3. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация
и ПЧП, ул. "Конт Андрованти" № 1-3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17
часа, в срок до 15-я ден включително от датата на обнародването на

решението в "Държавен вестник", на цена 200 /двеста/ лева платими в брой
в касата на Агенцията.
4. Депозитът за участие в размер на 41 000 /четиридесет и една
хиляди/ лева да се внесе по банков път до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в "Държавен вестник", по IBAN сметка на
Агенцията за приватизация и ПЧП- Бургас, № ВG 28 SOМВ 9130 32
23998456, ВIС на "Общинска банка" АД- Бургас - SOМВВGSF. Връщането
на депозита се извършва безкасово - с платежно нареждане по банковата
сметка на кандидата в срок пет работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на Агенцията за определяне
на спечелилия участник.
5. Огледът на обекта се извършва с представител на Агенцията през
всички работни дни до 15-я ден включително от датата на обнародването
на решението в "Държавен вестник", след представен платежен документ
за закупена тръжна документация.
6. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търга - в
Агенцията всеки работен ден до 15-ия ден включително от датата на
обнародването на решението в "Държавен вестник". Изпращане на
предложения по пощенски път не се допуска.
7. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота,
сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и
поемане на менителни задължения.
8. Възлага на АППЧП да организира и проведе търга.
…………………………………………………………………………………………

27. Докладна записка от групата общински съветници на
ПП"АТАКА" относно: Необходими средства за частичен вътрешен
ремонт на "Медицински център I - Бургас" ЕООД.
РЕШЕНИЕ:
При актуализация на Бюджет 2011 г. да се предвиди сумата от 34 000
лв. за целева субсидия за „Медицински център І – Бургас”ЕООД .
…………………………………………………………………………………………

28. Докладна записка от групата общински съветници на
ПП"АТАКА" относно: Проектиране и изработване на рекламни
пана за залепване на безплатни съобщения и обяви с нетърговска
цел.
РЕШЕНИЕ:
1. Да се проектират и изработят рекламни пана за разлепване на
безплатни съобщения, обяви, афиши, плакати и други
материали, които информират обществеността с нетърговска

цел. Същите да бъдат изработени от трайни материали,
устойчиви на вятър и други атмосферни условия и да отговарят
на нормите за безопасност.
2. Паната за съобщения на територията на Община Бургас да се
поставят по одобрена от Гл. архитект схема за разполагането
им. Схемата да се обяви в средствата за масово осведомяване,
на интернет страницата на Община Бургас.
3. При актуализация на Бюджет 2011 г. да се осигури сумата до
30 000 лв. за проектиране и изработване на рекламните пана.
…………………………………………………………………………………………

29. Докладна записка от групата общински съветници от ПП
„БСДП” относно: Изграждане на етажен паркинг в к-с „Зорница”,
гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Да се стартира процедура за изграждане чрез публично-частно
партньорство на етажен паркинг за обществено обслужване в к-с
„Зорница” в близост до кръстовището на ул. „Янко Андонов”, съгласно
Подробния устройствен план на гр. Бургас.
…………………………………………………………………………………………

30. Докладна записка от група общински съветници „Независими”
относно: Предоставяне на финансови средства за ремонт и
реставрация на манастир "Света Богородица", град Бургас.
РЕШЕНИЕ:
При актуализация на Бюджет 2011 год. да се осигури във функция 07
„Почивно дело,култура, религиозна дейност”, § 5501 „Капиталови
трансфери за нефинансови предприятия”, № 1753 „Трансфер за
християнски храмове”, сумата от 30 000 лева за манастир „Света
Богородица”, гр.Бургас.
…………………………………………………………………………………………

31. Докладна записка от група общински съветници „Независими”
в Общински съвет Бургас относно: Поставяне на паметна плоча на
д-р Стамат Апостолов.
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите
действия за поставяне на паметна плоча на д-р Стамат Апостолов
на територията на Община Бургас.

2. Необходимите средства за изпълнение на решението по т.1 да
бъдат осигурени при Актуализацията на бюджета на Община
Бургас за 2011 г.
…………………………………………………………………………………………

32. Докладна записка от общинските съветници Георги Иванов и
Петър Цонев относно: Промяна цените на абонаментните карти за
вътрешноградския транспорт.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
…………………………………………………………………………………………

33. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности
при Общински съвет Бургас относно: Отпускане на средства за
финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица, двойки и
семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на
Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява списъка с кандидатите и размера на отпуснатата сума за
финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица , двойки и
семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община
Бургас, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.
СПИСЪК
по чл.15 от ПФПП ИВ ЛДСРП, на одобрените кандидати за
финансово подпомагане, живущи на територията на
община Бургас
1. Лидия Иванова Бонева-съпруга на Евгени Бориславов Бонев-Вх.№ 94-Е2000 лв.
2. Мариела Стоянова Станчева - Вх.94 М – 00048/ 09.11.2010 г.

- 2000 лв.

3. Дора Петрова Станева

- 2000 лв.

-Вх.94 Д – 00054/ 09.11.2010 г.

4. Димитрина Димитрова Бождерменова - Вх. 94 Д00021 г./10.11.2010 г.-2000 лв.
5. Маргарита Иванова Ангелова

-Вх.№ 92-М 00020/12.11.2010 г

- 2000 лв.

6. Веселина Йорданова Терзиева – Ненова- Вх.№ 92-В 00010/12.11.2010- 2000 лв.

7. Петя Тодорова Симидчиева - Вх.№ 94-П 00031/07.12.2010 г

- 2000 лв.

8. Иван Димитров Киряков -Вх.№ 94-И 00031/ 10.12. 2010 г.

- 2000 лв.

9. Доротея Петкова Арабаджиева

- 2000 лв.

- Вх.№08-00 03728/13.01.2011 г.

10. Пламена Димитрова Кудева-Вх.№ 94-П 00032/ 21.01.2011 г.

- 2000 лв.

11. Мартин Боянов Петков

- 2000 лв.

-Вх.№ 94-М 0005/ 21.01.2011 г.

12. Диана Николаева Дачева-Вх.№ 94-Д 00058/24.01.2011 г.

- 2000 лв.

13. Калина Тодорова Тодорова

-Вх.№ 94-К 00022/28.01.2011 г.

- 2000 лв.

14. Янка Георгиева Маркова

- Вх.№ 92- Я 00012/30.3. 2011 г.

- 2000 лв.

…………………………………………………………………………………………

34. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Марияна Петкова Иванова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Марияна Петкова Иванова, живуща в гр. Бургас,
кв. Победа, ул. „Резвая" № 17а с постоянен адрес гр. Бургас, кв.Победа,
ул. „Резвая" № 17а еднократно сума от 500 (петстотин) лева за
подпомагане на ежедневни нужди.
…………………………………………………………………………………………

35. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Божил Пенков Иванов.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Божил Пенков Иванов, постоянен адрес по
лична карта Бургас, ул. „Поп Грую" № 45 еднократно сума от 500
(петстотин)
лева
за подпомагане и изготвяне на документи за
кандидатстване за общинско жилище.
…………………………………………………………………………………………

36. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Яна Василева Атанасова.
РЕШЕНИЕ:

Да се предостави на Яна Василева Атанасова, гр. Бургас, к/с „Месен
рудник” бл. 136, вх. Г, ет. 2, с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Месен
рудник” бл. 136, вх. Г, ет. 2 еднократно сума от 500 (петстотин) лева
за подпомагане на битови разходи.
…………………………………………………………………………………………

37. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Росица Борисова Драгиева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Росица Борисова Драгиева с постоянен адрес гр.
Бургас, ул. „Оборище” № 109, вх. А, ет. 4, еднократно сума от 600
(шестстотин) лева за подпомагане на битови разходи.
…………………………………………………………………………………………

38. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Славка Илчева Атанасова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Славка Илчева Атанасова, живуща в гр. Бургас,
ул. „Д. Благоев” №48, вх. 1, ет. 1 с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Д.
Благоев” №48, вх. 1, ет. 1 еднократно сума от 500 (петстотин) лева за
подпомагане на ежедневни нужди.
…………………………………………………………………………………………

39. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Николинка Николова Снежанова
за дъщеря й Денка Страхилова Снежанова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Николинка Николова Снежанова, гр. Бургас, кв.
Победа, ул. „Тамара” №37 за дъщеря й Денка Страхилова Снежанова,
живуща в гр. Бургас, с постоянен адрес с постоянен адрес гр. Бургас, кв.
Победа, ул. „Тамара” №37 еднократно сума от 500 (петстотин) лева
за подпомагане на лечението й.
…………………………………………………………………………………………

40. Питания.

…………………………………………………………………………………………

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

