ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
1. ИЗСЛУШВАНЕ на комисар Павлин Димитров-директор на
Областна дирекция „Полиция” в Бургас относно: Актуална
информация за проблемите, свързани с опазване на обществения ред в
кварталите „Победа” и „Горно Езерово”, във връзка със зачестили
оплаквания на граждани, живущи в тези квартали.
...........................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет –
Бургас с мнозинство от 50 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Възлага на Кмета на Община Бургас, съвместно с ръководството на
ОДП-Бургас, да предложи конкретни мерки за намаляване престъпността в
кв. „Победа”, „Долно Езерово” и „Меден рудник”, като осигури за целта
съответното обезпечаване с материална база и бюджет, и докладва за това на
заседанието на Общинския съвет на 28.02.2008 година.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Откриване на извънбюджетна сметка и
утвърждаване на план-сметка на второстепенен разпоредител –
Професионална гимназия по туризъм, съгласно Договор за финансова
подкрепа по „Програма – „Леонардо да Винчи”
................................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 47 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1/ДАВА съгласие за откриване на валутна извънбюджетна сметка в
евро на Професионална гимназия по туризъм-гр.Бургас, за финансиране на
проекта.
2/Одобрява план-сметка /бюджет на проекта/ за разходване на
средства-финансова подкрепа, по проект NLLP-LdV-IVT-07 BG166089/17.10.2007 г. на стойност 17 734 ЕВРО /левова равностойност34 685 лв. /
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет
на Община Бургас, относно: Откриване на извънбюджетна сметка и
утвърждаване на План–сметка на второстепенен разпоредител –
Търговска гимназия, съгласно спечелен проект по Програма „ФАР”
.................................................................................................................................

След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 47 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1/ДАВА съгласие за откриване на валутна извънбюджетна сметка в
евро на Търговска гимназия-гр.Бургас, за финансиране на проекта.
2/Одобрява план-сметка за разходване на средствата за изпълнение на
проект по програмата ФАР „Капиталът на добросъседството” № BG
2005/017-453.02.01.01 на стойност 44 780 ЕВРО /левова равностойност – 87
321 лв./
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на

Община Бургас, относно: Откриване на извънбюджетна сметка и
утвърждаване на План-сметка на второстепенен разпоредител –
Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев”, съгласно
договор за финансова подкрепа на одобрено продължение на проект
„Да бъдем европейци” по програма „КОМЕНСКИ”
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 47 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1/ДАВА съгласие за откриване на валутна извънбюджетна сметка в
евро на ГПАЕ „Гео Милев”-гр.Бургас, за финансиране на проекта.
2/ Одобрява план-сметка /бюджет на проекта/ за разходване на
средства за изпълнение на проект „Да бъдем европейци” по програмата
„КОМЕНСКИ” за договор
N LLP-2007-COM-P-096/16.10.2007 г. на
стойност 9 000 ЕВРО /левова равностойност-17602,20 лв./
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Депозирана докладна записка вх.№ 92-Ц12/27.11.2007 г. от председателя на църковно настоятелство при храм
„Св. Никола”, ж.к. „Меден Рудник”, с искане за изменение на т. 2 от
решение на Общински съвет Бургас в Протокол № 45/28.02.2007 г. – т.
2.11.
...............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 47 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ
Променя срока по т.2 от Протокол №45/28.05.2007 година – т.2.11:
Било: „ в срок до 1 декември 2007 г”
Става: „в срок до 31.12.2007 г”
...........................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Изработване на проект за Изменение на Общ
устройствен план (ОУП) на Община Бургас и изготвяне на Общ
устройствен план (ОУП) на град Бургас
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 47 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:

І.Да се изработи Проект за Общ устройствен план (ОУП) на
територията на гр.Бургас и неговите квартали с техните землища по
чл.105, т.3 и чл.107 от ЗУТ.
ІІ. Да се изработи Проект за изменение на Общия устройствен план
(ТУП-ОУП) на територията на Община Бургас, по чл.105, т.1 и чл.106 от
ЗУТ.
ІІІ. Проектите да се изработят на основание Задание за проектиране
по чл.125 от ЗУТ, изготвено служебно от общинската администрация.
Заданието за проектиране да се внесе за разглеждане и приемане от
Общински съвет Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за
социални разходи за облекчаване на разходите за транспорт на
определени групи граждани.
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от гласа „43”, против – 0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
І. Да бъдат осигурени допълнително средства за компенсиране увеличението
на абонаментните карти на :
1/ Граждани над 65 години, за 1 линия
2/ Граждани над 70 години, за 1 линия
3/ Граждани над 70 години, за 2 линии
ІІ.От м. февруари 2008 година Община Бургас поема стойност от цената на
едномесечна абонаментна карта за градски транспорт, както следва по
групи:
1/ Граждани над 65 години, за 1 линия
15,25 лв
2/ Граждани над 70 години, за 1 линия
19,70 лв
3/ Граждани над 70 години, за 2 линии
31,20 лв
4/ Граждани с нетрудоспособност над 71% за 1 линия
23,00 лв.
5/ Граждани с нетрудоспособност над 50 % с тежко увредени
крайници и деца с инвалидност над 50% с придружител,1 линия- 23,00 лв
6/ Многодетни майки, за една линия
23,00 лв.
7/ Болни от захарен диабет или паркинсонова болест, 1 линия - 23,00 лв.
8/ Лица, настанени в Дом за временно настаняване „Надежда”

До 10 (десет) души по списък, за 1 линия
23,00 лв.
9/ Лица, настанени в „Защитено жилище”, кв.”Акации” до
7 (седем) души по списък, за 1 линия
23,00 лв.
10/ Граждани с нетрудоспособност над 71% за 2 линии
37,00 лв.
11/ Граждани с нетрудоспособност над 50 % с тежко увредени
крайници и деца с инвалидност над 50% с придружител, 2 линии- 37,00 лв
12/ Многодетни майки, за 2 линии
37,00 лв
13/ Болни от захарен диабет или паркинсонова болест, 2 линии - 37,00 лв
14/ Лица, настанени в Дом за временно настаняване „Надежда”
До 10 (десет) души по списък, за 2 линии
37,00 лв
15/ Лица, настанени в „Защитено жилище”, кв.”Акации” до
7 (седем) души по списък, за 2 линии
37,00 лв.
16/ Граждани с нетрудоспособност над 90,1%, с увреждания на
27,00 лв
двигателно-опорния апарат, за 1 линия
17/ Граждани с нетрудоспособност над 80%-не зрящи, 1 линия 27,00 лв.
18/ Граждани с нетрудоспособност над 90,1%, с увреждания на
двигателно-опорния апарат, за 2 линии
41,50 лв.
19/ Граждани с нетрудоспособност над 80%-незрящи, 2 линии - 41,50 лв.
20/Ученици от до гимназиална степен на обучение от І-ви до
VІІІ клас, за 1 линия
12,50 лв.
21/ Ученици от гимназиална степен на обучение от VІІІ-ми до
ХІІІ-ти клас, за 2 линии
22,00 лв.
22/ Студенти редовно обучение, за 2 линии
22,00 лв.
23/ Деца от кварталите на Бургас, посещаващи дневен център за
Работа с деца на улицата-по списък до 20(двадесет), 1 линия
12,50 лв.
24/ Ученици и студенти – редовно обучение, от съставните
селища на Община Бургас
12,50 лв.
(при групите по точки от 4 до 24 се правят промени в стойностите за
компенсиране съгл.т.3 и 4 от мотивацията на предложението)
25/ Ученици и студенти – редовно обучение, от съставните селища на
Община Бургас заплащат 40% от цената на междуселищната карта-поема се
60% от стойността (запазва се досегашното съотношение)
Ежемесечно, след представяне от превозвачите на фактура и протокол,
на същите да се заплаща полагащата се сума от общинския бюджет.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за
социални разходи за общинска дейност „Превоз на трудно подвижни
лица” и общинска дейност „Превоз на деца и младежи с увреждания”.
................................................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 45 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
През 2008 година да бъдат компенсирани, съгласно приложената
справка, общинска дейност „Превоз на трудно подвижни лица" и общинска
дейност „Превоз на деца и младежи с увреждания” в размер на 223 200 лв.
(Двеста двадесет и три хиляди и двеста лева).
Ежемесечно, след представяне от превозвачите на фактура и справка,
полагащата се част от сумата да се изплаща от общинския бюджет.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
9. О Т Ч Е Т на работата на Обществения посредник на Община
Бургас за периода 01.03.2007 г-31.12.2007 г.
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 46 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Приема за сведение.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
10. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от групата общински съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Допълнение в Наредбата по управление на
отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община
Бургас.
...............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 45 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Приема допълнение към действащата Наредба по управление на
отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас, в
следния смисъл:
В Раздел VІІ: „Организация на дейностите по третиране на масово
разпространени отпадъци” се приемат нови текстове/членове:
Нов член 37”а”
Нов член 37”б”
Нов член 37”в”
Приложение: Със съдържание и текст, неделима част от този
Протокол.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
11. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ”,
относно: Приемане на Наредба за реда и начина за провеждане на
обществени обсъждания
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 47 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Приема Наредба за реда и начина за провеждане на обществени
обсъждания.
Приложение: Съгласно текста, неделима част от този Протокол.
...........................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
12. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ”,
относно: Възлагане на отчет за състоянието на общинската собственост
и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 50 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Общинският съвет задължава Кмета на Община Бургас, в 6-месечен
срок, да изготви и представи пълен отчет за състоянието на общинската
собственост и резултатите от нейното управление, по видове и категории
обекти, съгласно приложената форма.
Отчетът да бъде предоставен за информация и запознаване на
желаещи съветници и граждани.
Приложение: Форма „Отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти”
/неделима част от този Протокол/
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата на общинските съветници на
ПП „ГЕРБ”, относно: Възлагане изработването на проект за Наредба по
чл.62, ал.10 от ЗУТ за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Бургас и съставяне на публичен регистър на
озеленените площи
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 49 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1/ Възлага на Кмета на Община Бургас да изготви в едномесечен срок
и внесе за приемане в Общинския съвет проект за Наредба по чл.62, ал.10 от
ЗУТ за изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Бургас;
2/ Възлага на Кмета на Община Бургас да създаде работна група за
съставяне на съставяне на публичен регистър на озеленените площи в
Община Бургас. В нея да има равен брой представители, определени от
Общинския съвет-Бургас, Областния управител на Бургаска област, РИОСБургас и неправителствени организации с опит и знания по тематиката;
3/ Техническото и работно подсигуряване на работната група да бъде
осъществено от дирекции: „Зелена система”, „Архитектура и
градоустройство”,
„Общинска
собственост”,
„Правно-нормативно
обслужване”, звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА и директорите на
териториалните дирекции, както и на служба „Общински кадастър”. Един
от служителите в изброените административни звена да бъде назначен за
технически сътрудник.

4/ Основните елементи, които ще съставляват публичния регистър на
озеленените площи, да бъдат определени с Наредбата по чл. 62, ал.10 от
ЗУТ;
5/В срок, не по-дълъг от 6 месеца от създаването си, работната група
да представи доклад пред Общинския съвет за фактическото състояние на
озеленените площи, терените, за които не са съставени актове за общинска
или държавна собственост, както и тяхното конкретно предназначение – за
широко обществено ползване, за ограничено ползване, със специфично
предназначение, за да се мотивира съставянето на актове за публична или
частна общинска/държавна собственост.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата на общинските съветници
на ПП „ГЕРБ”, относно: Създаване на карта с общинските имоти в
сайта на Община Бургас
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 49 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Зам.кметът по „Устройство и развитие на територията” да поеме
ангажимент за създаване на карта на общинските имоти , която да бъде
публикувана в официалната Интернет-страница на Община Бургас,
съвместно с комисията по териториално-селищно устройство и комисията
по общинска собственост, както и всички други органи на общината,
необходими за създаването и. Поставя срок за осъществяване на проекта 01.10.2008 г.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата на общинските съветници
на ПП „ГЕРБ”, относно: Изготвяне на Програма с мерки за адаптиране
на урбанизираната територия, на отделните сгради и съоръжения в нея
по достъпност, съгласно Наредба № 6
.............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 48 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 1,
Р Е Ш И:
Възлага на Кмета на Община Бургас, след анализ на действителното
състояние на сградите-публична и частна общинска собственост, да бъде
изготвена Програма с мерки за адаптиране на урбанизираната територия, на
отделните сгради и съоръжения в нея по достъпност, съгласно Наредба № 6.
В процеса на работа, освен участието на администрацията, да се
предвиди включване на общински съветници, представители на НПО и
Общинския съвет по социално подпомагане.
Поставя срок за изпълнение - януари 2009 година.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата на общинските съветници
на ПП „ГЕРБ” относно: Изпълнение на задълженията на Консорциум
„Титан-Бургас”, възложени му с Договор №70-К-137/21.11.2005 г.
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 24 гласа
„за”, против – 15, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите
действия за реализиране на предвидената в Договора отговорност на
изпълнителя – консорциум „Титан-Бургас” по раздели 7-ми и 8-ми от
Договор №70-К-137/21.11.2005 г.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски
свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
17.
17.1 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата на общинските съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Отреждане на терен за строителство на детска градина в
кв.”Лозово”-УПИ ІІІ-кв.30, Акт №894/21.07.1998 г./ПОС/
17.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група на общинските съветници на ПП
„ГЕРБ” и ПП „СДС”, относно: Преотреждане на УПИ, кв.20 – публична общинска
собственост по плана на кв.”Лозово”, гр.Бургас, за изграждане на „Детска градина
и ясла”
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа „за”, против
– 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
17.1.УПИ ІІІ-кв.30 – Акт № 894/21.07.1998 г. /ПОС/ да бъде отреден за
изграждане на детска градина и детска ясла в кв.Лозово
Приложение: Копие от Скица на кв.20, неделима част от този Протокол.
17.2. 1/ Общинска администрация да изготви необходимата документация за
промяна на предназначението на УПИ ІІІ, кв.20 – публична общинска собственост по
плана на кв.Лозово и преотреждането му за детска ясла и градина;
2/ Общинска администрация да изготви доклад за нужните средства за промяна
на проектната документация във връзка с новото местоположение на детската ясла и
градина.
3/ Общинска администрация да изготви доклад до Общински съвет за
необходимите конкретни мерки и средства за изпълнение на изискванията на
контролните органи, за безопасното използване на сега съществуващата сграда на детска
градина, до въвеждането в експлоатация на новата сграда. При невъзможност на
изпълнение на изискванията за безопасност, да се предложи вариант на решение за
помещаване на децата в друга сграда.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Гинка Москова Дянкова – общински
съветник от ПП „Атака”, относно: Предвиждане на финансови
средства и включване в капиталовата програма на Община Бургас за
2008 г. - проектиране и строеж на ЦДГ в кв. „Крайморие” на
предвидения за това терен.
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да бъдат предвидени средства в Капиталовата програма на Община
Бургас за 2008 година, за проектиране и строеж на ЦДГ в кв.Крайморие, на
предвидения за това терен.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Гинка Москова Дянкова – общински
съветник от ПП „Атака”, относно: Включване в капиталовия разход на
Община Бургас за м. януари 2008 г. канализацията на ул. „Вълнолом”
и ул. „Гларус” в кв. „Крайморие”.
............................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да бъдат включени в капиталовия разход на Община Бургас за м.
януари 2008 г. канализацията на ул. „Вълнолом” и ул. „Гларус” в кв.
„Крайморие”.
...........................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов Иванов – общински
съветник от ПП „Атака”, относно: Помещения и сгради – общинска
собственост, дадени под наем на обществени и неправителствени
организации и структури.
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа
„за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1/Задължава Кмета на Община Бургас в едномесечен срок да
представи на Общинския съвет-Бургас пълна справка на помещения и
сгради – общинска собственост, предоставени под наем на обществени и
неправителствени организации и структури, тяхната площ, точен адрес и
размера на месечния наем, задължения към ВиК, Енергоснабдяване и
топлофикация, ако имат такива;
2/ Задължава Кмета на Община Бургас да извърши проверка на
сключените договори по т.1 съобразно действащата нормативна уредба и да
прекрати договорите за помещения и сгради, които не се използват по
предназначение от наемателите им.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Включване на обект в
разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г.
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет, с мнозинство от 30 гласа „за”,
против –14, въздържали се-3,
Р Е Ш И:
1/ Включва в Разчета на капиталовите разходи на Община Бургас за
2008 година обект: „Спортна и детска площадка” в УПИ І, кв.62, зона Г, по
плана на ж.к.”Меден рудник”, гр.Бургас.
2/ Възлага на Кмета на Община Бургас да определи източника на
финансиране и прогнозната стойност.
3/ Задължава общинска администрация да намери терен за религиозен
храм.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
22. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Валери Симеонов – председател на
Общински съвет Бургас, относно: отпускане на финансови средства за
дарителската кампания за изграждане на военен мемориал.
...........................................................................................................
В резултат от поименното гласуване, Общинският съвет, с мнозинство
от 30 гласа „за”, против-9, въздържали се-8 гласа,
Р Е Ш И:
Да се отпусне сума в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева за
дарителската кампания на Националния исторически музей за изграждане
на военен мемориал в памет на загиналите в щурма на крепостта Одрин.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Необходимост от
преместване на ДДЛРГ „Александър Георгиев – Коджакафалията” в
нова сграда.
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет, с мнозинство от 33 гласа ”за”,
против -1, въздържали се- 14,
Р Е Ш И:
Да се изготви програма, съобразена с новите европейски изисквания,
за създаване на организация за задоволяване потребностите на децата и
защита на техните интереси, в срок до 30 май 2008 година.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група на общинските съветници на
ПП „ГЕРБ” и ПП „СДС”, относно: Отпускане на средства за
изграждане и корекция на открит канал в кв.”Долно Езерово”,
гр.Бургас.
...........................................................................................................
След поименно гласуване, Общинският съвет, с мнозинство от 49
гласа”за”, против и въздържали се-няма,
Р Е Ш И:
1/ Общинска администрация да предвиди в капиталовата програма за
2008 г. средства в размер на 100 000 лева за поддръжка, ремонт, корекция и
обезопасяване на отводнителен канал в кв. Долно Езерово;
2/ Общинска администрация да изготви доклад до Общински съвет
Бургас с предложение за нужните средства и етапи на изграждане и
корекция на канала за завършването и обезопасяването му.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на договор за наем между
Община Бургас и „Бургасбус”ЕООД.
...........................................................................................................
След поименно гласуване, Общинският съвет, с мнозинство от 46
гласа „за”, против-0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1/ Договорът за наем между „Бургасбус”ЕООД и Община Бургас, за
експлоатация на автобуси марка „Чавдар”, да бъде прекратен;
2/ Автобусите да бъдат прехвърлени в собственост на
„Бургасбус”ЕООД, като се увеличи участието на Община Бургас в капитала
на дружеството.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Партньорство на Община Бургас по проект
по Национална програма „Младежки информационно-консултантски
центрове”2007 година.
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет, с мнозинство от 36 гласа „за”,
против-5, въздържали се-7,
Р Е Ш И:
Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 12 месеца (период на
изпълнение на проекта), считано от 01.01.2008 г. 2 (две) помещения,
находящи се в „Младежки културен център” Бургас на Сдружение с
нестопанска цел „Регионален младежки съюз”- Бургас, за изграждане на
„Младежки информационно- консултантски център” – Бургас по
проект на национална програма „Младежки информационно-консултантски
центрове” 2007 година.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне на представител от Комисията по
култура, образование, наука, вероизповедания и читалищна дейност
към Общинския съвет, за включване в Консултативния съвет по
култура.
......................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет, с мнозинство от 44 гласа „за”,
против-0, въздържали се-3,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА Руслан Карагьозов- общински съветник, за представител на
Общински съвет - Бургас в Консултативния съвет по култура.
...........................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения – публична
общинска собственост за откриване на Полицейски участък към ОД
„Полиция” – Бургас, находящи се в сградата на ТД „Долно Езерово”, в
кв. „Долно Езерово”.
...........................................................................................................
След поименно гласуване, Общинският съвет, с мнозинство от 48
гласа „за”, против-0, въздържали се-0,
Р Е Ш И:
Община Бургас предоставя на Областна дирекция „Полиция” –
Бургас, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.” Христо Ботев”
№46, ЕИК по БУЛСТАТ BG 129009443, представлявана от комисар Павлин
Димитров-директор на ОД „Полиция” – Бургас, безвъзмездно право на
управление за срок от 5 (пет) години върху обособена част от недвижим
имот-публична общинска собственост, находяща се в източната част на ІІІ
етаж на административна сграда на ТД”Долно Езерово” , изградена в УПИ
ІІІ, кв.86 по плана на кв.”Долно Езерово”, гр.Бургас, състояща се от три
помещения - №1, №2, №3 и коридор с обща полезна площ от 43,23 кв.м. при
граници: изток –външен зид, запад-стълбище и помещение №4, ползвано от
ТД ”Долно Езерово”, север – външен зид, юг – външен зид.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова))
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
29.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне на условия и ред за провеждане
на конкурс за управител на „Обреден комплекс” ЕООД – Бургас; избор
на временно изпълняващ длъжността управител на „Обреден
комплекс” ЕООД – Бургас.
...........................................................................................................
В резултат на гласуванията, Общинският съвет, с мнозинство от 48
гласа „за”, против-0, въздържали се-0,
Р Е Ш И:
І. Прекратява правомощията на управителя на „Обреден
комплекс”ЕООД, гр.Бургас – Христо Николов Николов и го освобождава от
длъжността управител;
ІІ.НЕ освобождава от отговорност Христо Николов Николов в
качеството му на управител на „Обреден комплекс” ЕООД – Бургас;
ІІІ.Упълномощава Кмета на Община Бургас – Димитър Николов, да
обяви конкурс за длъжността „Управител” на „Обреден комплекс” ЕООД –
Бургас.
Определят се условията, на които трябва да отговарят кандидатите,
както следва: български граждани, които не са осъждани за умишлено
престъпление от общ характер, не са лишени от правото да заемат
определена държавна или обществена длъжност и/или лишени от правото
да упражняват определена професия или дейност, не са били управители
или членове на управителни или контролни органи на дружество,
прекратено поради несъстоятелност; имат завършено висше образование, с
професионален опит по специалността, не по-малко от пет години.
Определя ред за провеждане на конкурса, както следва: по документи
и събеседване.

Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия в състав от 7
души, от които 5 общински съветници и 2 души от общинска
администрация.
Упълномощава Кмета на Община Бургас – Димитър Николов, да
сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат, ДОГОВОР за
управление по приложения с докладната записка образец.
ІV. Упълномощава Кмета на Община Бургас – Димитър Николов, да
назначи временно изпълняващ длъжността управител, при условията на
приложения договор за управление, до провеждане на конкурс за заемане на
длъжността.
ИЗБИРА следните общински съветници в състава на Комисията
по оценяване на кандидатите:
- Стоян Иванов
- Делян Иванов
- Д-р Галина Милева
- Стоян Гюзелев
- Георги Манев
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
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ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата
на Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за определяне
размера на местните данъци по чл.1 ал.2 от Закона за местните
данъци и такси.
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет с мнозинство от 44 гласа „за”,
против-0, въздържали се-1 глас,
Р Е Ш И:
Приема Наредба за определяне размера на местните данъци по
чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, със следните промени в
проекта, както следва:
1/ В Чл.49, ал.1, точки 1 и 2 - размерът на данъка за леки автомобили от
37 до 55 kW не се променя спрямо 2007 г.
2/ В чл.58, ал.1, т.37 от приложението: „Услуги с атрактивен характер”патентният данък се повишава с 50%.
Приложение: Съгл.текста, неделима част от този Протокол.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 24 януари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски
свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Антонио Душепеев – общински съветник от групата
на „ГЕРБ” относно: Определяне размера на таксата за обработката на битовите
отпадъци на територията на Община Бургас.
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет, с мнозинство от 44 гласа „за”, против-0,
въздържали се-1 глас,
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината да предприеме съответните действия, така, че
изпълнителят по договора за събирането, извозването и депонирането на сметта на
територията на Общината, да представи в ресорните комисии на Общинския съвет, плансметките и анализите за всяка една от следните дейности:
а/ Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци-контейнери, кофи и
др;
б/Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждане;
в/Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци;
г/ почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии
от населените места, предназначени за обществено ползване.
2. В представените план-сметки изрично да бъдат посочени реалните разходи за
извършваните дейности.
............................................................................................................
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