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

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

от Протокол № 49 
 

от заседанието на 19.05.2011 година 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с шест 
проектни предложения за финансиране от Национален Доверителен Еко 
Фонд по Национална схема за зелени инвестиции. 
 
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Приемане на стратегия за развитие на социалните услуги 
в Община Бургас за периода 2011-2015 г. и План за развитие на социалните 
услуги в Община Бургас през 2012 г. 
 
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в 
решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.24, от дневния ред на 
проведеното на 24.03 и 29.03.2011 г. заседание (Протокол №47). 
 
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно:  Предложение за одобряване на специфични правила и 
нормативи, към изготвен Общ устройствен план на гр. Бургас - фаза 
Окончателен проект. 
 
5. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет по „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно:  Приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и 
информационна дейност на територията на Община Бургас. 
 
6. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет по „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно: Приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Приложение №1 към Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси цени и услуги на 
територията на Община Бургас. 
 
7. Докладна записка от група общински съветници „Независими”  
относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на 
обществения ред на територията на Община Бургас. 
 



8. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател 
на Общински съвет относно: Представяне на проект „Черноморец 
Арина”. 
 
9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно:  Промяна предназначението на общински жилища. 
 
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20kV за външно ел. захранване на 
УПИ ІІ-1952 (ПИ 07079.3.1952) по кадастралната карта на гр. Бургас.  

2. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
трасе на Канализационен колектор за дъждовни води от ПИ 07079.3.1952 
до ПИ 07079.2.216 /дере/ по кадастралната карта на гр. Бургас.  

3. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
трасе на външен водопровод Ф250 ПЕБП за захранване на УПИ ІІ-1952 
(ПИ 07079.3.1952), местност "Оникилика" в землището на гр. Бургас. 
 
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план за трасе на външна битова-фекална канализация за УПИ XII-8, масив 
79, местност "Под шосето" в землището на гр. Бургас - идентификатор 
07079.2.1979. 
 
12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план за трасе на кабел 20kV за захранване на трафопост в имот 503.306, 
местност "Заслона" в землището на с. Димчево. 
 
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 51, масив 52, 
местност "Султан тарла", землище с. Рудник. 
 
14. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 204, Стопански двор - 
с. Димчево. 
 
15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ 139/609 кв. м. ид. части от УПИ XVI, в кв.17 
по плана на с. Димчево, Община Бургас. 
 
16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ 126/697 кв.м. ид. части от УПИ XI-220, в кв.8 
по плана на с. Твърдица, Община Бургас. 
 



17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Даване съгласие за промяна на имотна граница по 
смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за УПИ І, УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ в 
кв.50, по плана на с. Брястовец, Община Бургас. 
 
18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Даване съгласие за промяна на имотна граница по 
смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, между УПИ ІV-1192 – собственост на 
физически лица и УПИ ІІІ, общинска собственост – в кв.14 по плана на кв. 
„Акациите”, гр. Бургас. 
 
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІІ в кв.17 - 
имот с идентификатор 07079.618.211, за обособяване на самостоятелен 
УПИ за ситуиране на БКТП 2х800kVA. 
 
20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска 
собственост, представляващ незастроен имот находящ се в парк "Езеро" за 
спортен обект, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 
 
21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
ПК "Тракия", чрез доброволна делба на недвижими имоти, 
представляващи самостоятелни помещения в масивна двуетажна сграда 
/търговски комплекс/, находяща се в УПИ І, кв.75 по плана на кв. Долно 
Езерово, гр. Бургас. 
 
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Извършване на доброволна делба между Община Бургас 
и "НЕК" ЕАД, Предприятие "Трафоелектроинвест", гр. София на УПИ 
XIII-360 и УПИ XII-360, 365 в кв.49, по ПУП - ПРЗ на к/с "Славейков", гр. 
Бургас. 
 
23. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет по „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно:  Предоставяне на 
спортна зала „Нефтохимик” за управление и поддръжка на общинско 
предприятие „Спортни имоти, паркинги и гаражи” и приемане изменение и 
допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Бургас. 
 
24. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет по „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно: Прекратяване на 
процедура по провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на 
пътници по общинска, областна и републиканска транспортна схема, 



открит с Решение по т.16 от проведеното на 30.11.2004 г. заседание на 
Общински съвет Бургас. 
 
25. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет по „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно: Финансово-
икономически анализ и приемане на годишните финансови отчети за 2010 
г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в 
капитала. 
 
26. Докладна записка от инж. Диян Славов – общински съветник и 
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и 
публично-частно партньорство относно: Вземане на решение за 
отпускане на временен безлихвен заем от Агенцията за приватизация и 
публично-частно партньорство – гр. Бургас на Община Бургас в размер на 
89 000 /осемдесет и девет хиляди/ лева. 
 
27. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател 
на Общински съвет относно: Избор на членове на Комисия по чл.30, ал.1 
от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на 
Община Бургас. 
 
28. Докладна записка от д-р Галин Белев - Управител на „Медицински 
Център III -БУРГАС" ЕООД относно: Поемане на част от издръжката на 
дежурен кабинет, разкрит в "Медицински център III - Бургас" ЕООД и 
осигуряване на издръжката на изнесения в сградата на «Медицински 
център III - Бургас» ЕООД пункт на Център за спешна медицинска помощ. 
 
29. Докладна записка от група общински съветници „Независими”  
относно: Изграждане на детски център в Приморски парк – гр. Бургас. 
 
30. Докладна записка от група общински съветници „Независими”  
относно: Изграждане на камбанария на църквата „Св. Атанасий” в гр. 
Българово, община Бургас. 
 
31. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Внасяна на предложение до Министерски съвет 
на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци. 
 
32. 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. 
 
33. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Ваня Томова Николова. 
 



34. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Росица Василева Янева. 
 
35. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Стоянка Йончева Кехайова. 
 
36. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Ангелина Александрова Захариева-
Маринова за сина й Валентин Михайлов Маринов. 
 
37. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Тодор Стоянов Грозев. 
 
38. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Стефан Георгиев Стоев. 
 
39. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Билял Аптулов Салиев. 
 
40. Питания. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община 
Бургас с шест проектни предложения за финансиране от Национален 
Доверителен Еко Фонд по Национална схема за зелени инвестиции. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства за финансиране по 

Национална схема за зелени инвестиции към Национален Доверителен Еко 
Фонд със следните проектни предложения: 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 2 „Звездица 
Зорница” гр. Бургас 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 5 „Иглика” 
гр. Бургас 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 6 „Ран 
Босилек”, гр. Бургас 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 29 
„Моряче” гр. Бургас 



 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 3 „Звънче” 
гр. Бургас 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 7 „Райна 
Княгиня” гр. Бургас 
2. Необходимото съфинансиране в размер от минимум 15 % да бъде 

осигурено от бюджета на Община Бургас от параграф 97-00, мостово 
финансиране и съфинансиране на проекти. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Приемане на стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община Бургас за периода 2011-2015 г. и План 
за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2012 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.   Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в Община 

Бургас за периода 2011 г. — 2015 г. 
2.    Приема План за развитие на социалните услуги в Община Бургас 

през 2012 г. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Допускане поправка на явна фактическа 
грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.24, от 
дневния ред на проведеното на 24.03 и 29.03.2011 г. заседание 
(Протокол №47). 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение на 

Общински съвет - Бургас по т. 24 от дневния ред на проведеното на 24.03 и 
29.03.2011г. заседание  (Протокол № 47), като на редове пети и 
шестнадесети, думите: "с идентификатор 07079.820.186", да се четат: „с 
идентификатор 07079.501.186". 
 
……………………………………………………………………………… 
 

4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно:  Предложение за одобряване на 
специфични правила и нормативи, към изготвен Общ устройствен 
план на гр. Бургас - фаза Окончателен проект. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 



Предлага Националния експертен съвет да разгледа Специфични 
правила и нормативи към Общ устройствен план на гр. Бургас и след 
приемане, същите да се представят за одобрение от Министърът на 
регионалното развитие и благоустройството, със следната редакция  на 
Раздел V. Устройствени зони с допустимо високо застрояване от 
Специфичните правила и нормативи :  

„В проекта за ОУП на гр. Бургас са предвидени зони за строителство 
на високи сгради, които са маркирани със символ  . За тези зони не са 
предвиждат ограничения на параметрите за застрояване, като те се 
доказват с РУП, съобразен с всички останали нормативни изисквания. 
Поради тези отклонения от изискванията на Закона за устройство на 
територията и Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, тези устройствени зони са 
включени към настоящите специфични правила и нормативи. Таблицата с 
наименованието, описанието, обхвата и параметрите на застрояване на 
устройствените зони са неразделна част от проекта за ОУП на гр. Бургас.“ 
 
……………………………………………………………………………… 
 

5. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет по „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно:  Приемане 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и 
информационна дейност на територията на Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, 
както следва: 
 

§1. Алинея 5 на чл.16 се отменя.  
 

§2. В чл.28 , т.7 текста „Удостоверения за липса на задължения на 
заявителя по чл.87 , ал.6 от ДОПК, издадени от ТД на НАП-Бургас”, 
става:  „Удостоверения за липса на задължения на заявителя по чл.87 , 
ал.6 от ДОПК, издадени от съответната ТД на НАП ".  

 
§3. В чл.28, т.8 след текста „.... на позиция за РИЕ"  се добавя текста : 

„...., по чл.7 ,ал.1, т.2, т.4 и т.7". 
 
§4. В чл.30,ал.1 отпада текста: „... като членовете на съответната 

организация не трябва да са по-малко от 50 на брой ...". 
 
§5. В чл.30, ал.6, изречение първо, текстът „7 — дневен срок" става   

„14 – дневен срок". 
 
§6. В чл.31, ал.7 , изречение първо, текстът „таксите по чл.33, ал.1”  

става „таксите по чл.32 ,ал.1”. 
 



§7. В чл.31 се добавя нова ал.8 със следния текст: „Депозитът по 
чл.28, т.8 остава в полза на Община Бургас, в случай, че класираните 
кандидати не заплатят размера на таксите по чл. 32 , ал.1 в 7- дневен 
срок от влизане в сила на решението. В останалите случаи депозитът се 
възстановява по посочена от заявителя банкова сметка, след 
приключване на процедурата по издаване на разрешение за съответната 
позиция." 

 
§8. В чл. 32 ,ал. 1, т. 3  текстът „чл.30, ал.3" става „чл.31, ал.7". 
 
§9. В чл. 32 , ал. 4 се добавят нови т.1, т.2 и т.З, като разпоредбата се 

променя и придобива следния вид: 
„На лицата, които през срока на действие на издадените им 

разрешения, са спазвали всички изисквания на настоящата наредба и три 
месеца преди изтичане срока на разрешението са подали заявление за 
издаване на ново разрешение за същата позиция, може да се издава ново 
разрешение за поставяне за срок до три години. В случаите на 
предходното изречение, лицата заплащат еднократно допълнителна сума 
в размер на пет месечни такси за съответния рекламно-информационен 
елемент. Към заявлението се прилагат следните документи: 

1.  Актуална снимка на съоръжението и конструктивно становище 
от правоспособен инженер – конструктор за експлоатационните 
възможности на съоръжението. 

2.  Удостоверение за липса на задължения на заявителя към ТД на 
НАП, с дата не по-рано от 30 дни преди деня на подаване на заявлението; 

3. Документ за платена административна такса за разглеждане на 
заявлението, съгласно Тарифата на Община Бургас за местните такси по 
Закона за местните данъци и такси”. 
 

§10. В чл.33 се създава нова алинея 3 със следния текст: 
„Начисляване на таксите започва след монтиране на обекта, но не по-
късно от 14 дни от влизане в сила на разрешението за строеж по чл.147, 
ал.1, т.2 от ЗУТ. Монтажът се удостоверява с двустранно подписан 
протокол между лицето, в полза на което е издадено разрешението и 
представител на съответната Териториална дирекция, по 
местонахождение на обекта“. 

 
§11. В чл.36 отпада текста: „... от дирекция УКОРС”. 
 
§12. В Приложение № 1 „Технически критерии за поставяне на РИЕ" 

към наредбата отпадат т.7 и т.9; т.8 става т.7, а всички останали точки 
преминават с 2 номера напред. 

 
§13. В Приложение № 1 „Технически критерии за поставяне на РИЕ" 

се създава нова т.12 със следния текст: „Издадените разрешения за РИЕ, 
попадащи в зона на кръстовища, не се подновяват, в случай, че е 
невъзможно позицията да се премести извън зоната на кръстовището". 

 



§ 14. В Преходните и заключителни разпоредби на наредбата се 
създава нов §4 със следното съдържание: „Всички собственици на 
рекламно-информационни елементи, разположени в отсечката Ветрен-
Бургас на път І-6, е срок до 30.07.2011 г. да подадат заявления за 
поставяне на РИЕ, след което да им бъде издадено разрешение със срок 
от 1 година". 

 
§15. Настоящият §4 става §5. 
 

 §16. В чл.32 се създава нова ал.9 със следното съдържание: „При 
предсрочно прекратяване на разрешението на лицата по ал.4 от страна 
на Община Бургас, на наемателя се възстановява тази част от таксата 
за подновяване на разрешението, пропорционална на неизползвания срок 
до края на разрешението.“ 
 
……………………………………………………………………………… 
 

6. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет по „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно: Приемане 
на Наредба за изменение и допълнение на Приложение №1 към 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси цени и 
услуги на територията на Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Приложение № 1 

„Тарифа на местните такси по ЗМДТ по чл.6 ал.1 от ЗМДТ" към Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Бургас, както следва: 

I. В раздел I "Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, 
площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение, в 
подраздел "За ползване на тротоари, площади, улични платна и други 
терени за рекламна дейност", се извършват следните изменения и 
допълнения: 

1. В точка 1 - Временни информационни елементи (рекламни 
материали, надписи, информационно-указателни табели с временен 
характер, транспаранти, хоругви и др. в лв. на кв. м.), след текста "II зона" 
се създава нова разпоредба, със следното съдържание: "III зона - на ден 
1,20 лева; на месец 40 лева". 

2. В точка 2 - За свободно стоящи или монтирани на стойки върху 
тротоари и тревни площи едностранни РИЕ, в буква а) - външна реклама 
(кв. м.), се създава нова разпоредба със следното съдържание: 

"III зона 
- до 2 кв.м. - на ден 0,50 лева; на месец 12,00 лева 
- от 2 до 6 кв.м. вкл. - на ден 0,50 лева; на месец 11,00 лева 
- от 6 до 14 кв.м. вкл. - на месец 10,00 лева 
- над 14 кв.м. - на месец 9,00 лева". 



3. В точка 2 - За свободно стоящи или монтирани на стойки върху 
тротоари и тревни площи едностранни РИЕ, в буква б) - информационно-
указателни табели (кв.м.), след текста "II зона", се създава нова разпоредба, 
със следното съдържание: 

"III зона - 20,00 лева". 
4.  Точка 4 - За ползване шатри и платформи за рекламна цел: /кв.м./, 

след текста "II зона", се създава нова разпоредба, със следното 
съдържание: 

"III зона - на ден 1,50 лева; на месец 40,00 лева". 
II. В Общите разпоредби на Приложение № 1, раздел І-Такси за 

ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири 
и терени с друго предназначение,  подраздел „За ползване на тротоари, 
площади, улични платна и други терени за рекламна дейност", след точка 
4, се извършват следните допълнения и изменения: 

2.1. В текста ,І-ва зона обхваща улиците - Александровска, Богориди, 
Фердинандова, Ст.Стамболон, Сан Стефано, Булаир, Хр.Ботев, Ив.Вазов, 
Мария Луиза, Демокрация, Сливница, Кирил и Методий, Цар Петър, Цар 
Симеон I, Одрин, Струга, Чаталджа, Индустриална, Никола Петков, Янко 
Комитов, бул.Д.Димов, проф.Якимов, Транспортна, Гладстон,    
пл."Тройката",    Гаров    площад",    всички    входно-изходни 
магистрали", се добавя „бул. "3ахари Стоянов" и отпада текста 
„всички входно-изходни магистрали". 

2.2. В Общите разпоредби, след текста "ІІ-ра зона обхваща: 
всички останали градски части извън І-ва зона" се добавя текста ", ІІІ-
та зона". 

2.3. В Общите разпоредби, след текста "ІІ-ра зона обхваща: 
всички останали градски части извън І-ва зона и съставните селища" 
се създава нова разпоредба, със следното съдържание: 

"ІІІ-та зона обхваща: всички входно-изходни магистрали и 
съставните селища". 

2.4. В Общите разпоредби, текста "За РИЕ с височина над 6 
метра се заплаща допълнителна такса в размер на 50 % от дължимата 
месечна такса за всеки метър над фиксираната височина" се отменя. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

7. Докладна записка от група общински съветници „Независими”  
относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Отлага разглеждането на докладната записка за следващо заседание , 

като се изиска становище от  дирекция „Вероизповедания” при 
Министерски съвет относно законосъобразността на предложените 
изменения на текстовете в Наредбата за опазване на обществения ред.  



……………………………………………………………………………… 
 

8. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – 
Председател на Общински съвет относно: Представяне на проект 
„Черноморец Арина”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Общински съвет-Бургас, като принципал на общинската част в 

капитала на „ПСФК Черноморец – Бургас”АД, приема информация 
относно проект „Черноморец Арина”, чрез представяне на проекта и 
отговор на актуални въпроси от Председателя на Съвета на директорите г-
н Митко Събев. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно:  Промяна предназначението на общински 
жилища. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
І.1. Променя предназначението на следното общинско жилище: 
Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник" бл.450, 

вх.2, ет.8, ап. среден, 
който преминава от фонд „резервен” във фонд "жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди". 
2. Променя предназначението на следното общинско жилище: 
Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник", бл.420, 

вх.2, ет.5, ап. среден, 
който преминава от фонд жилища за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди във фонд „резервен”. 
II.1. Променя предназначението на следните общински жилища: 
1.1. Апартамент, застроен на 36.52 кв. м, находящ се в к-с "Братя 

Миладинови", бл.117, вх.10, ет. 8, ап. 29. 
1.2. Апартамент, застроен на 82.66 кв.м., находящ се в к-с "П.Р. 

Славейков", бл.1б, вх.13, ет.5, ап.-десен. 
1.3. Апартамент, застроен на 66.82 кв.м., находящ се в к-с "П.Р. 

Славейков", бл.70, вх.6, ет.4, ап.-среден. 
1.4. Апартамент, застроен на 45.29 кв.м.., находящ се в к-с "Зорница", 

бл.11, вх.3, ет.2, ап.-среден. 
1.5. Апартамент, застроен на 45.30 кв.м.. находящ се в к-с "Меден 

рудник", бл.443, вх.1, ет.2, ап.-среден. 
1.6. Апартамент, застроен на 44.58 кв.м., находящ се в к-с "Меден 

рудник", бл.409, вх.5, ет. 8, ап.-среден. 
1.7. Апартамент на I етаж, застроен на 87.19 кв.м., находящ се на ул. 

"Антим" I, № 45, 



От "жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди" в "жилища за продажба". 

2. Допълва Програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост за 2011 год., приета с Решение по т.10 от дневния ред от 
заседанието, проведено на 20 и 25.01.2011 г., /Протокол № 44/, допълнена с 
Решение по т.6 и т.18 от дневния ред на заседанието, проведено на 17 и 
22.02.2011 г. /Протокол № 46/ с посочените в т. ІІ.1 обекти. 

3. Възлага на Общинска администрация да предприеме 
необходимите действия за извършване на продажбите. За всяка продажба, 
след извършване на оценка от независим оценител и комплектоване на 
преписка , да се внася докладна записка в Общински съвет-Бургас. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен 
план - Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20kV за външно ел. 
захранване на УПИ ІІ-1952 (ПИ 07079.3.1952) по кадастралната 
карта на гр. Бургас. 2. Одобряване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за трасе на Канализационен колектор за дъждовни 
води от ПИ 07079.3.1952 до ПИ 07079.2.216 /дере/ по кадастралната 
карта на гр. Бургас. 3. Одобряване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за трасе на външен водопровод Ф250 ПЕБП за 
захранване на УПИ ІІ-1952 (ПИ 07079.3.1952), местност 
"Оникилика" в землището на гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, 

Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20кV от ТП в УПИ І-48,49 (ПИ 
07079.3.2353) до УПИ ІІ-1952 (ПИ 07079.3.1952), местност „Оникилика" в 
землището на гр.Бургас. 

2.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, 
във връзка с чл.46, ал.4 от Закона за водите, Общински съвет Бургас 
одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на 
канализационен колектор за дъждовни води от ПИ 07079.3.1952 до ПИ 
07079.2.216 /дере/ по кадастралната карта на гр.Бургас. 

3.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ 
Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за трасе на външен водопровод Ф250 за захранване на 
УПИ ІІ-1952 - ПИ 07079.3.1952 по кадастралната карта на гр.Бургас. 

4. На основание чл.60,ал.1 от АПК допуска предварително 
изпълнение на решенията за одобряване на ПУП-ПП по т.1-3.  
 
……………………………………………………………………………… 
 



11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен 
план - Парцеларен план за трасе на външна битова-фекална 
канализация за УПИ XII-8, масив 79, местност "Под шосето" в 
землището на гр. Бургас - идентификатор 07079.2.1979. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ 

Общински съвет Бургас одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на 
външна битово-фекална канализация за УПИ ХІІ-8, масив 79, местност 
„Под шосето” в землището на гр. Бургас – идентификатор 07079.2.1979. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен 
план - Парцеларен план за трасе на кабел 20kV за захранване на 
трафопост в имот 503.306, местност "Заслона" в землището на с. 
Димчево. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ 

Общински съвет Бургас одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на кабел 
20кV за захранване на трафопост в имот 503.306, местност „Заслона” в 
землището на с. Димчево. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 
51, масив 52, местност "Султан тарла", землище с. Рудник. 

 
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.№51, 
масив 52, местност „Султан тарла", землище с. Рудник, Община Бургас, с 
който за имота се обособява УПИ XIX отреден за „автокъща употребявани 
автомобили" 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 - 9,22% и се предвижда пътна връзка към общински път IV клас и 
тупикова улица с ширина 5,00м за достъп до имоти пл.№ 52 и 53. 
 
……………………………………………………………………………… 



 
14. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 204, 
Стопански двор - с. Димчево. 

 
РЕШЕНИЕ:  

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

чл.16 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен устройствен план - План 
за регулация и застрояване на ПИ 204, Стопански двор - с.Димчево, с 
който за имота се обособява УПИ I, отреден за „обществено обслужване, 
складови дейности - промишлени стоки и селскостопанска продукция и 
техника, административни сгради" и югоизточно от ПИ 204 се обособява 
обслужваща пешеходна алея с габарит от 5,00м до 5,50м, с приложена 
редукция по чл.16 от ЗУТ - 0,2%, съгласно червените и сини линии и 
надписи върху плана. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна 
общинска собственост, представляващ 139/609 кв. м. ид. части от 
УПИ XVI, в кв.17 по плана на с. Димчево, Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се продаде на Димитър Кръстев Кръстев, с постоянен адрес: 

гр.Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 20, вх. 7, ет. 2, общинския урегулиран 
поземлен имот, представляващ 139/609 кв.м. идеални части от УПИ XVI, 
кв.17 по плана на с.Димчево, Община Бургас, целият с площ 609 кв.м., при 
граници: изток- улица, запад- УПИ XVII и XVIII, север - УПИ XV-187, юг 
-улица, за сумата от 3000 /три хиляди/ лева, без ДДС. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна 
общинска собственост, представляващ 126/697 кв.м. ид. части от 
УПИ XI-220, в кв.8 по плана на с. Твърдица, Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се продаде на Илия Христов Иванов с постоянен адрес: гр.Бургас, 

ж.к. "М. Рудник" бл.84 , вх. 8, ет. 4, Анка Иванова Иванова, с постоянен 
адрес: с. Твърдица, Община Бургас и Тодорка Христова Стайкова, с 
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Оборище" № 112А, общинския 
урегулиран поземлен имот, представляващ 126/697 кв.м. ид.части от УПИ 



Х1-220 в кв.8 по плана на с.Твърдица, Община Бургас, целият с площ 697 
кв.м., при граници: североизток- УПИ X, югоизток - улица, югозапад- УПИ 
XII, северозапад -УПИ IX, по пазарна цена, за сумата 3300 лв./три хиляди и 
триста/ лева, без ДДС. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Даване съгласие за промяна на имотна 
граница по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за УПИ І, УПИ ІV, 
УПИ V и УПИ VІ в кв.50, по плана на с. Брястовец, Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да сключи предварителен 

договор с Тодор Кирилов Георгиев и Величка Панайотова Георгиева, 
двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. "Копривщица" № 113-в, Георги 
Димов Димов и Лиляна Борисова Димова, двамата с постоянен адрес: гр. 
Бургас, к/с "Изгрев", бл.29, вх.1, ет.4, по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от 
ЗУТ за промяна на действащия ПУП-ПР в частта на собствените на 
страните - УПИ І общ, УПИ IV, УПИ V и УПИ VІ общ. в кв.50 по плана на 
с. Брястовец, Община Бургас, при следните условия: 

- Община Бургас да прехвърли в собственост на Георги Димов 
Димов и Лиляна Борисова Димова, 87/687 кв.м. идеални части от 
собствения си УПИ I, в кв.50, целият с площ 687 кв.м., по плана на с. 
Брястовец, Община Бургас, при граници: североизток - улица м/у о.т.122 и 
о.т. 123, югоизток- УПИ IV, юг-УПИ ІІ-232, север - улица м/у о.т.122 и о.т. 
130, които след влизане в сила на изменението на регулационната граница 
с УПИ IV, ще преминат към него, като площта на общинския УПИ I, ще се 
намали от 687 кв.м. на 600 кв.м. 

- Георги Димов Димов и Лиляна Борисова Димова да прехвърлят към 
съседния УПИ V в кв. 50 по плана на с. Брястовец, Община Бургас, 
собственост на Тодор Кирилов Георгиев и Величка Панайотова Георгиева, 
90/610 кв.м. идеални части от собствения си УПИ IV в кв. 50 по плана на с. 
Брястовец, Община Бургас, целият с площ 610 кв.м, които след промяна на 
вътрешната регулационна граница, ще станат част от УПИ V. 

- Тодор Кирилов Георгиев и Величка Панайотова Георгиева да 
прехвърлят, към общинския УПИ VI, 87/610 кв.м. идеални части от 
собствения си УПИ V, в кв. 50, целият с площ 610 кв.м, при граници: 
улица м/у о.т.122 и о.т. 123, югоизток- улица м/у о.т.123 и о.т. 128, 
югозапад- УПИ ІІІ-232, северозапад - УПИ V, които след промяна на 
вътрешната регулационна граница с общинския УПИ VI, кв. 50 по плана на 
с. Брястовец, Община Бургас, ще преминат в собственост на Община 
Бургас. 

Пазарната стойност на 87/687 кв.м. ид. части от УПИ I в кв. 50 по 
плана на с. Брястовец, Община Бургас и съответно на 87/613 кв.м. ид. 
части от УПИ VI е в размер на 2450 лева. 



2. След влизане в сила на ПУП-ПРЗ, Кметът на Община Бургас да 
сключи окончателен договор при условията на предварителния договор по 
т. 1. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Даване съгласие за промяна на имотна 
граница по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, между УПИ ІV-1192 
– собственост на физически лица и УПИ ІІІ, общинска собственост – 
в кв.14 по плана на кв. „Акациите”, гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.Дава съгласие Кметът на Община Бургас да сключи предварителен 

договор, с който Община Бургас да прехвърли в собственост на Божидара 
Иванова Стаева, Иван Стоянов Стаев и Кателина Иванова Стаева, всички с 
постоянен адрес гр. Бургас, к-с "Славейков" бл. № 57, вх. 5, ет.1, 18/159 
кв.м. ид.части от собствения си недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ в 
кв.14 по ПУП - ПРЗ на кв. „Акации", гр.Бургас, с идентификатор 
07079.659.151 по одобрена КК на гр. Бургас, целият с площ 159 кв.м., при 
граници: северозапад-УПИ I /07079.659.147; североизток, изток- УПИ ІV 
/07079.659.513; югоизток- улица "Индустриална"/ 07079.659.408; югозапад 
- УПИ II /07079.659.512, които след влизане в сила на изменението на 
регулационната граница ще преминат към съседния УПИ ІV-1192, с 
идентификатор 07079.659.513 по КК, целият с площ 173 кв.м., при 
граници: север, изток -УПИ I /07079.659.147; югоизток- улица 
"Индустриална"/ 07079.659.408; югозапад, запад - УПИ III /07079.659.151, 
за сумата 2700 /две хиляди и седемстотин / лева, без ДДС. 

2.След влизане в сила на изменението на плана за регулация, Кметът 
на Община Бургас, да сключи окончателен договор при условията на 
предварителния договор по т.1. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ на 
УПИ VІІІ в кв.17 - имот с идентификатор 07079.618.211, за 
обособяване на самостоятелен УПИ за ситуиране на БКТП 
2х800kVA. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от 

ЗУТ Общински съвет дава предварително съгласие за изменение на ПУП-
ПРЗ за УПИ VIII, кв.17 по плана ЦГЧ гр.Бургас - имот с идентификатор 
07079.618.211 по КК, за обособяване на самостоятелен УПИ за трафопост. 



Проектът за изменението на ПУП-ПРЗ да се процедира след провеждане на 
обществено обсъждане по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ. 

Проектът да се внесе за одобряване от Общински съвет - Бургас. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Отдаване под наем на част от имот, 
публична общинска собственост, представляващ незастроен имот 
находящ се в парк "Езеро" за спортен обект, чрез провеждане на 
публично оповестен конкурс. 

 
РЕШЕНИЕ:  

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

за срок от 10 (десет години) години на поземлен имот с идентификатор 
представляващ спортна площадка и прилежащ терен с площ 4500 кв.м., 
находящ се в парк „Езеро” за изграждане на две игрища за минифутбол 
всяка с размери 20/45 и поставяне на преместваеми модулни съблекални и 
помещения за обслужващи дейности с обща площ до 90 (деветдесет) кв. м., 
в северната част на имота. 

2. Определя начална конкурсна месечна наемна цена 1000 (хиляда) 
лева, без ДДС. 

3. Определя следните изисквания към кандидатите: 
3.1. Кандидатът да предложи инвестиция за изграждане на игрища за 

минифутбол по проект съгласуван с Община Бургас. В проекта да се 
предвиди освен изграждането на игрищата за минифутбол и ограда, 
осветление, паркинг в източната част, детски кът и поставяне на 
преместваеми модулни съблекални и помещения за обслужващи дейности 
с площ не по-голяма от 90 кв.м. Размерът на инвестицията да бъде не по-
малък от 150 000 (сто и петдесет) хиляди лева, без ДДС. 

3.2. Да поеме всички разходи за ел.енергия, вода, поддръжка на 
прилежащата зелена площ и 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) 

 
Където С(участник) е предложеният от кандидата срок, а С 

(максимален) е най-високата стойност на срока за изпълнение на 
строителството. 

Тежест на критерия N1=0,1 
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. 

 
……………………………………………………………………………… 
 

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между 



Община Бургас и ПК "Тракия", чрез доброволна делба на недвижими 
имоти, представляващи самостоятелни помещения в масивна 
двуетажна сграда /търговски комплекс/, находяща се в УПИ І, кв.75 
по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и 

ПК"Тракия" на самостоятелни помещения от масивна двуетажна сграда 
/търговски комплекс/, находяща се в УПИ I, кв.75 по плана на кв.Долно 
Езерово, гр.Бургас, съгласно одобрен проект, както следва: 

 
I. Община Бургас да получи в дял и придобие собствеността върху 

следните обособени обекти: 
1.  Самостоятелен обект № 2 на ниво 1, със застроена площ 38,00 

кв.м. с идентификатор по КК 07079.824.316.1.2 в сграда № 1, изградена в 
ПИ с идентификатор по КК 07079.824.316, при граници: 07079.824.316.1.1, 
07079.824.316.1.3 и 07079.824.316.1.6. 

2.  Самостоятелен обект № 3 на ниво 1, със застроена площ 142,00 
кв.м. с идентификатор по КК 07079.824.316.1.3 в сграда № 1, изградена в 
ПИ с идентификатор по КК 07079.824.316, при граници: 07079.824.316.1.5, 
07079.824.316.1.4, 07079.824.316.1.6, 07079.824.316.1.2, 07079.824.316.1.1, 
07079.824.316.1.8,07079.824.316.1.7 и 07079.824.316.1.6. 

3.  Самостоятелен обект № 8 на ниво 1, със застроена площ 95,00 
кв.м. с идентификатор по КК 07079.824.316.1.8 в сграда № 1, изградена в 
ПИ с идентификатор по КК 07079.824.316, при граници: 07079.824.316.1.3. 

 
II. ПК „Тракия” да получи в дял и придобие собствеността върху 

следните обособени обекти: 
1. Самостоятелен обект № 1 на ниво I, със застроена площ 75,00 кв.м. 

с идентификатор  по  КК  07079.824.316.1.1   в  сграда №  1,  изградена в 
ПИ с идентификатор    по    КК    07079.824.316,    при    граници:    
07079.824.316.1.2, 07079.824.316.1.3 и 07079.824.316.1.6. 

2.  Самостоятелен обект № 4 на ниво 1, със застроена площ 54,21 
кв.м. с идентификатор по КК 07079.824.316.1.4 в сграда № 1, изградена в 
ПИ с идентификатор по КК 07079.824.316, при граници: 07079.824.316.1.6, 
07079.824.316.1.3, 07079.824.316.1.5 и 07079.824.316.1.7. 

3. Самостоятелен обект № 6 на ниво 1 и 2, със застроена площ 239,00 
кв.м. с идентификатор по КК 07079.824.316.1.6 в сграда № 1, изградена в 
ПИ с идентификатор по КК 07079.824.316, при граници: ниво 1 - 
07079.824.316.1.4, 07079.824.316.1.3, 07079.824.316.1.5 и 07079.824.316.1.7;      
ниво 2 -07079.824.316.1.7, 07079.824.316.1.2, 07079.824.316.1.1 и 
07079.824.316.1.3. 

4.  Самостоятелен обект № 5 на ниво 1, със застроена площ 398,19 
кв.м. с идентификатор по КК 07079.824.316.1.5 в сграда № 1, изградена в 
ПИ с идентификатор по КК 07079.824.316, при граници: 07079.824.316.1.4, 
07079.824.316.1.6, 07079.824.316.1.3 и 07079.824.316.1.7. 



5.  Самостоятелен обект № 7 на ниво 1, със застроена площ 163,00 
кв.м. с идентификатор по КК 07079.824.316.1.7 в сграда № 1, изградена в 
ПИ с идентификатор    по    КК    07079.824.316,    при    граници:    
07079.824.316.1.6, 07079.824.316.1.4, 07079.824.316.1.6, 07079.824.316.1.3 и 
07079.824.316.1.5. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Извършване на доброволна делба между 
Община Бургас и "НЕК" ЕАД, Предприятие "Трафоелектроинвест", 
гр. София на УПИ XIII-360 и УПИ XII-360, 365 в кв.49, по ПУП - 
ПРЗ на к/с "Славейков", гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и „НЕК" 

ЕАД, Предприятие "Трафоелектроинвест", гр.София, със седалище и адрес 
на управление: гр.София, бул."П. Ю. Тодоров" № 24 с ЕИК 006493480616, 
относно УПИ ХІІІ-360 и УПИ ХІІ-360,365, кв.49 по ПУП – ПРЗ на к/с 
"Славейков", гр.Бургас, одобрен със Заповед №2985/26.10.2010 г. на Зам. 
Кмет на Община Бургас,   с   идентификатори   по   одобрена   КККР   на   
гр.   Бургас,   съответно 07079.602.505 и 07079.602.506, както следва: 

- Община Бургас получава в дял и става собственик на УПИ ХІІ-
360,365, целият с площ 780 кв.м, отреден за административни нужди, в кв.49 
по ПУП -ПРЗ на к-с "Славейков", гр. Бургас, при граници: северозапад, 
североизток- алея, югоизток - алея и УПИ ХІІІ-360, югозапад- УПИ ХІІІ-360, 
с идентификатор 07079.602.506  по одобрена КК на гр. Бургас, с площ 780 
кв.м., при съседи: 07079.602.503, 07079.602.505, с данъчна оценка в размер 
на 10 221,10 лева /десет хиляди двеста двадесет и един лева и десет 
стотинки/ 

- „НЕК" ЕАД, Предприятие "Трафоелектроинвест", гр.София 
получава в дял и става собственик на УПИ ХІІІ-360, целият с площ 8858 
кв.м, отреден за електроподстанция "Славейков", в кв.49 по ПУП -ПРЗ на 
к-с "Славейков", гр. Бургас, при граници: северозапад - алея, североизток- 
УПИ ХІІ-360,365 и алея, югоизток - улица, УПИ ХVІІ-365 и УПИ ХVІІІ-365, 
югозапад - улица, с идентификатор 07079.602.505 по одобрена КК на гр. 
Бургас, с площ 8858 кв.м., при съседи: 07079.602.358, 07079.602.503, 
07079.602.506, 07079.602.508, 07079.602.510, 07079.602.512, с данъчна 
оценка в размер на 414 554,40 лева /четиристотин и четиринадесет хиляди 
петстотин петдесет и четири лева и четиридесет стотинки/. 

Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

23. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет по „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно:  



Предоставяне на спортна зала „Нефтохимик” за управление и 
поддръжка на общинско предприятие „Спортни имоти, паркинги и 
гаражи” и приемане изменение и допълнение на Приложение №2 
към Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
I. Предоставя Спортна зала "Нефтохимик" за управление и 

поддръжка на общинско предприятие "Спортни имоти, паркинги и 
гаражи". 

II. Допълва р.І от Приложение №1 към Правилника на общинско 
предприятие "Спортни имоти, паркинги и гаражи", като създава нова т.19, 
със съдържание "Спортна зала "Нефтохимик" , т.20 паркинг ул. „Гурко” 
/III -та Поликлиника/. 

III. Приема допълнение и изменение на Приложение №2 към 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Бургас като допълва р.VІ на Тарифата 
на цени на услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал.2 
от ЗМДТ за 2011 год. /Приложение №2/, както следва: 

1. Създава се нова т. 19, със следното съдържание: Спортна зала 
„Нефтохимик", к-с „Лазур" 
 

ЗАЛИ 

ИГРИЩЕ ФУТБОЛ / голямо/ 

От 7,30 ч до 17,00 ч. 
От 17,00 ч. до 22 ч. и събота и 
неделя 

35,00 лв./на час 
70,00 лв./ на час 

ИГРИЩЕ ФУТБОЛ / малко/  
От 7,30 ч до 17,00 ч. 
От  17,00 ч. до 22 ч. и събота и 
неделя 

20.00/на час  
45.00/на час 

ИГРИЩЕ БАСКЕТБОЛ 
От 7,30 ч до 17,00 ч. 
От 17,00 ч. до 22 ч. събота и неделя 

20,00 лв./на час 25,00 лв./на час 

ИГРИЩЕ ВОЛЕЙБОЛ 
От 7,30 ч до 17,00 ч. 
От 17,00 ч. до 22 ч, събота и неделя 

20,00 лв./на час 25,00 лв./на час 

ИГРИЩЕ ХАНДБАЛ 
От 7,30 ч до 17,00 ч. 
От 17,00 ч. до 22 ч. събота и неделя 

20,00 лв./ на час 30,00 лв./на час 

ИГРИЩЕ БАДМИНГТОН 
От 7,30 ч до 17,00 ч. 
От 17,00 ч. до 22 ч. събота и неделя 

10,00 лв./на час 12,00 лв./на час 

ИГРИЩЕ ТЕНИС НА КОРТ 
От 7,30 ч до 17,00 ч. 
От 17,00 ч. до 22 ч. събота и неделя 

18,00 лв./на час 22,00 лв./на час 

 
 



ТЕНИС НА МАСА 
От 7,30 ч до 17,00 ч. 
От 17,00 ч. до 22 ч. събота и неделя 
- ракети 
- топче 

4,00 лв./ на час / за маса/ 5,00лв./на час /за маса/ 
1,00 лв./час 
1,00 лв. 

ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА  
От 7,30 ч до 17,00 ч. 
От 17,00 ч. до 22 ч. събота и неделя 

7,00 лв./ на час 10,00 лв./на час 

ШАХ 
От 7,30 ч до 17,00ч. 
От 17,00 ч. до 22 ч събота и неделя 

3 ,00 лв./ на час 4,00 лв./на час 

Прояви        с        демонстрационен 
характер 

70.00 лв./на час 

ЗАЛА ЗА АКРОБАТИКА/АЕРОБИКА 
От 7,30 ч до 17,00 ч. 
От 17,00 ч. до 22 ч.събота и неделя 

7,00 лв./ на час 10,00 лв./начас 

Провеждане      на      организирани 
спортни мероприятия 
( състезания), деца и ученици 

БЕЗПЛАТНО 

Организирани групи / с учител 
или родител/ 

 

Деца и ученици до 16 години - от 
07.00-17.00 часа 

БЕЗПЛАТНО 

Ученици от 16 до 18 години отстъпка 20% 
 
 
2. Създава т.20 със следното съдържание:  
Паркинг ул. „Гурко” /III -та Поликлиника/ 
 
 
На започнат час: до 2 часа 1.00 лв. / на час с вкл. ДДС 
Над 2 часа, но не повече от 24 часа 3 .00 лв. с вкл. ДДС 
Месечен абонамент 55 лв. на месец с вкл. ДДС 
Автобуси:  
Престой на час 2.00 лв. с вкл. ДДС 
Нощувка - 24 часа 10.00 лв. с вкл. ДДС 
Престой - една седмица 60.00 лв.с вкл. ДДС 
Месечен абонамент 120 лв. с вкл. ДДС 
 
 
3. Създава се нова т.21, със следното съдържание:  
Паркинг до "Фрегатата" 
 
 
За леки автомобили  
На започнат час : до 3 часа 0.50 лв./ на час в вкл. ДДС 
Над 3 часа, но не повече от 24 часа 2.00/лв. с вкл. ДДС 

 
 
  



автобуси  
Престой на час 2.00 лв. с вкл. ДДС 
Нощувка - 24 часа 10.00 лв. с вкл.ДДС 
Престой - една седмица 60.00 лв.с вкл. ДДС 
Месечен абонамент 120 лв. с вкл. ДДС 

 
 
……………………………………………………………………………… 
 

24. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет по „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно: 
Прекратяване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане 
на обществен превоз на пътници по общинска, областна и 
републиканска транспортна схема, открит с Решение по т.16 от 
проведеното на 30.11.2004 г. заседание на Общински съвет Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Прекратява процедура по провеждане на конкурс за възлагане на 

обществен превоз на пътници по общинска, областна и републиканска 
транспортна схема, открит с Решение по т.16 от проведеното на 30.11.2004 
г. заседание на Общински съвет Бургас. 

2. До приемане на нова транспортна схема обслужването на линиите 
на градския транспорт да се осъществява по досега действащата. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

25. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет по „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно: Финансово-
икономически анализ и приемане на годишните финансови отчети за 
2010 г. на търговските дружества със сто процента участие на 
Община Бургас в капитала. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.Приема годишните финансови отчети за 2010 г. на следните търговски 
дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала: 
 
 „Благоустройствени строежи ЕООД 
 „Бургасбус" ЕООД 
 „Бургаски пазари" ЕООД 
 „Дезинфекционна станция" - Бургас" ЕООД 
  „Обреден комплекс" ЕООД 
 „Хляб и хлебни изделия" ЕООД 
  „Чистота" ЕООД 
  „Медицински център I Бургас" ЕООД 
  „Медицински център II Бургас" ЕООД 
 „Медицински център III Бургас" ЕООД 



 „Диагностично-консултативен център I Бургас" ЕООД 
  „Диагностично-консултативен център II Бургас" ЕООД 
  „Дентален център I Бургас" ЕООД 
  „Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД 
  „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД 
  „Специализирана болница за активно лечение по пневмо 

фтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД 
 
……………………………………………………………………………… 
 

26. Докладна записка от инж. Диян Славов – общински съветник и 
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и 
публично-частно партньорство относно: Вземане на решение за 
отпускане на временен безлихвен заем от Агенцията за приватизация 
и публично-частно партньорство – гр. Бургас на Община Бургас в 
размер на 89 000 /осемдесет и девет хиляди/ лева. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Приема съгласно чл. 10, ал.7 от Закона за приватизация и след 

приватизационен контрол да се отпусне временен безлихвен заем на 
Община Бургас от Агенцията за приватизация и публично – частно 
партньорство в размер на 89 000 /осемдесет и девет хиляди/ лева ( в т.ч. 
приведени 38 000 лева ) в срок до 05.08.2011п, като при първата продажба 
на обект АППЧП да си приспадне и възстанови от достигнатата продажна 
цена дължимите суми. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

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

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1.  Освобождава като член на Комисията по чл.30, ал.1 от Наредбата 

за рекламната и информационна дейност на територията на Община 
Бургас, общинския съветник Деян Стойков Стойков. 

2.  Избира общинския съветник Петър Стоянов Таракчиев за член  на 
Комисията по чл.30, ал.1 от Наредбата за рекламната и информационна 
дейност на територията на Община Бургас. 
 
 
……………………………………………………………………………… 
 

28. Докладна записка от д-р Галин Белев - Управител на 
„Медицински Център III -БУРГАС" ЕООД относно: Поемане на 



част от издръжката на дежурен кабинет, разкрит в "Медицински 
център III - Бургас" ЕООД и осигуряване на издръжката на 
изнесения в сградата на «Медицински център III - Бургас» ЕООД 
пункт на Център за спешна медицинска помощ. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
1. Дава съгласие за отпускане на временна финансова парична 

помощ със срок на възстановяване 1 година на «Медицински център III -
Бургас» ЕООД:  

- в размер на 30 769 (тридесет хиляди седемстотин шестдесет и девет 
лева) за издръжка на дежурен кабинет ;   

- в размер на 4 200 лв.( четири хиляди и двеста лева) за издръжката 
на изнесения пункт на Център за спешна медицинска помощ - Бургас. 

3. Сумата от 34 969 лева. (тридесет и четири хиляди деветстотин 
шестдесет и девет лева) да бъде включена в актуализацията на Бюджет 
2011 г.  
 
……………………………………………………………………………… 
 

29. Докладна записка от група общински съветници „Независими”  
относно: Изграждане на детски център в Приморски парк – гр. 
Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 
……………………………………………………………………………… 
 

30. Докладна записка от група общински съветници „Независими”  
относно: Изграждане на камбанария на църквата „Св. Атанасий” в 
гр. Българово, община Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
При изготвяне на актуализацията на бюджета на Община Бургас за 

2011 г., във функция 07 „Почивно дело,култура, религиозна дейност”, § 
5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”, № 1753 
„Трансфер за християнски храмове”, да се предвиди допълнително сумата 
от 26 000 /двадесет и шест хиляди/ лева за актуализация на проекта и КСС 
и изграждане на камбанария на църквата в гр. Българово, община Бургас, 
както и за изпълнение на същото да се ползва наличната в Бюджет 2011 г. 
и неразпределена  част от „Трансфер за християнски храмове” в размер на 
14 хил. лв.  
 
……………………………………………………………………………… 
 



31. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Внасяна 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 Адам Андреев 
Арнаутски и Константина Андреева Арнаутска, и двамата живущи в град 
Бургас. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

32. 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 отпуснатите суми 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 НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО” 
  
 

1. Веселинка Величкова Петкова Вх. № 94-В 00032/01.02.2011г. 2000 лв. 
2. Първолета Иванова Събева Вх. № 94-П 00035/01.02.2011г. 2000 лв.  
3. Гергана Димитрова Мушева Вх. № 94-Г 00030/03.02.2011г. 2000 лв. 
4. Иванка Димитрова Стоянова Вх. № 94-И 00034/03.02.2011г. 2000 лв. 
5. Снежина Колева Жейнова  Вх. № 94-В 00032/04.02.2011г. 2000 лв. 
6. Нели Великова Анестева  Вх. № 94-Н 00026/04.02.2011г. 2000 лв. 
7. Ивелина Иванова Димова  Вх. № 94-И 00035/08.02.2011г. 2000 лв. 
8. Николинка Русева Минчева Вх. № 94-Н 00028/10.02.2011г. 2000 лв. 
9.  Златина Петрова Димитрова Вх. № 94-З 00013/10.02.2011г. 2000 лв. 
10. Златка Манолова Янева  Вх. № 94-З 00014/11.02.2011г. 2000 лв. 
11. Веселина Петкова Илиева Вх. № 94-В 00034/11.02.2011г. 2000 лв. 
12. Миглена Димитрова Христова Вх. № 94-М 00052/11.02.2011г. 2000 лв. 
13. Красимира Атанасова Неделчева Вх. № 94-К 00023/11.02.2011г. 2000 лв. 
14. Тихомир Недев Недев  Вх. № 94-Т 00018/14.02.2011г. 2000 лв. 
15. Светлана Дечева Дечева  Вх. № 94-С 00043/14.02.2011г. 2000 лв. 

       16. Теменужка Стойчева Пенева Вх. № 94-Т 00019/16.02.2011г. 2000 лв.   



       17. Йорданка Денчева Василева   Вх. № 94-Й 00013/18.02.2011 г. 2000 лв. 
18. Виолета Момчилова Момчилова Вх. № 94-В 00038/22.02.2011 г. 2000 лв. 
19. Елена Димитрова Дойнова   Вх. № 94-Е 00015/25.02.2011 г. 2000 лв. 
20. Николина Дросева Стойнова   Вх. № 94-Н 00029/25.02.2011 г. 2000 лв. 
21.Николай Христов Николов Вх.№ 94-Н 00023 / 10.12.2010 г.   2000 лв. 
22.  Петя Георгиева Радикова Вх.№ 94 П 00034/ 31.01.2011 г.    2000 лв. 
23. Роса Енева Каишева   Вх.№ 94-Р 00024/17.01.2011 г.  2000 лв. 

 
……………………………………………………………………………… 
 

33. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Ваня Томова Николова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Ваня Томова Николова, гр. Бургас, с.Брястовец, 

ул. „Двадесета" № 3, с постоянен адрес гр. Бургас, с. Брястовец, ул. 
„Двадесета" № 3 еднократно сума от 500 (петстотин) лева за подпомагане 
относно покриване на комунално битови разходи. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

34. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Росица Василева Янева. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Росица Василева Янева, гр. Бургас, к/с „Изгрев” 

бл. 53, вх. 5, ет. 6, ап. 18, с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Изгрев” чл. 53, 
вх. 5, ет. 6, ап. 18 еднократно сума от 500 (петстотин) лева за подпомагане 
относно покриване на комунално битови разходи. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

35. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Стоянка Йончева Кехайова. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Стоянка Йончева Кехайова, гр. Бургас, к/с 

„Меден рудник” бл.115, вх. 1, ет. 4, с постоянен адрес гр. Бургас, к/с 
„Меден рудник” бл.115, вх. 1, ет. 4 еднократно сума от 500 (петстотин) 
лева за подпомагане на битови разходи. 
 
……………………………………………………………………………… 
 



36. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Ангелина Александрова 
Захариева-Маринова за сина й Валентин Михайлов Маринов. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Ангелина Александрова Захариева-Маринова с 

постоянен адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Ангел Димитров” № 41 
еднократно сума от 500 (петстотин) лева относно закупуване на 
медикаменти и витамини необходими за поддържащата терапия на синът й 
Валентин Михайлов Маринов. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

37. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Тодор Стоянов Грозев. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Тодор Стоянов Грозев, гр. Бургас, кв. Ветрен, 

ул. „Латинка” № 9, с постоянен адрес гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Латинка” 
№ 9 еднократно сума от 500 (петстотин) лева за възстановяване на 
средствата за извършените операции. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

38. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Стефан Георгиев Стоев. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предостави на Стефан Георгиев Стоев, гр. Бургас, кв. Долно 

Езерово, ул. „Младост” № 6, с постоянен адрес гр. Бургас, кв. Долно 
Езерово, ул. „Младост” № 6 еднократно сума от 500 (петстотин) лева за 
подпомагане относно закупуване на лекарства. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 

39. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Билял Аптулов Салиев. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 



Да се предостави на Билял Аптулов Салиев, с постоянен адрес гр. 
Бургас, кв. Победа, ул. „Хан Омуртаг” бл. 6 , вх. Б, ет. 1 еднократно сума 
от 500 (петстотин) лева за подпомагане относно закупуване на лекарства. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

40. Питания. 
 

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

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

 
 


