ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 50
от заседанието на 23.06.2011 година

ДНЕВЕН РЕД :
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Откриване на производство за създаване на „селищно
образувание за рибарско селище и домуване на малки рибарски плавателни
съдове в м. „Ченгене скеле”, землище кв. Крайморие, гр. Бургас”.
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Приемане на решение за предаване управлението на
морски плаж „Бургас – централен” на ОП „Спортни имоти, паркинги и
гаражи”.
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Участие на Община Бургас в открита процедура за
конкурентен подбор на проекти BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и
укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” по
Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на
българската икономика” 2007 – 2013 г.
4. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет
"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Участие на
Община Бургас с проектопредложение за получаване на безвъзмездно
финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013”,
Процедура с референтен №BG161PO005/10/1.11/03/19: „Подготовка и
изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
5. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: 1. Предварително съгласие за промяна предназначението
на част от имот с идентификатор 07079.7.292 по одобрена КККР с площ
0,140 дка., целия с площ 0,445 дка., с начин на трайно ползване пасище
мера, за изграждане на обекти на техническата инфраструктура –
водопровод, битова и дъждовна канализация. 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.

6. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в
Общински съвет Бургас относно: Удостояване на ст. н. с. д-р Божидар
Димитров със званието „Почетен гражданин на Бургас”.
7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет –
Бургас на 19.03.2003 г., с последващи изменения и допълнения.
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет –
Бургас на 19.03.2003 г., с последващи изменения и допълнения.
9. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател
на Общински съвет относно: Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Приложение № 3 „Размер на базисни наемни цени за 2011
г.” към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Бургас.
10.Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател
на Общински съвет относно: Избор на член на Комисията по
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
11.Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател
на Общински съвет относно: Избор на членове на комисии.
12.Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП
"ГЕРБ" относно: Дарение на общинската идеална част от УПИ ІІ-421 в
кв.17 по плана на с. Маринка, в който имот е построена църквата „Свети
дух”, с. Маринка, Община Бургас.
13.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Промяна статута и финансирането на Професионална
гимназия по дървообработване „Г. Кондолов”-гр. Бургас, кв. „Акации”, ул.
„Беласица” по смисъла на чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета от
учебната 2011/2012 година.
14.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Промяна на общата численост на персонала на Дом за
деца
лишени
от
родителски
грижи
„Александър
Георгиев
Коджакафалията”, Община Бургас.

15.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.
16.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отпускане на допълнителни субсидии в размер на 50 000
лева съразмерно на Автомобилен спортен клуб „Вромос” – Бургас, Клуб по
вдигане на тежести „Черноморец” – Бургас, Спортен клуб по бокс „Победа
– Черноморец” – Бургас, Клуб по вдигане на тежести „Нафтекс” – Бургас,
Атлетически клуб „Бургас 98”, Клуб по свободна борба „Черноморец” –
Бургас, Клуб по класическа борба „Черноморец” – Бургас.
17.Докладна записка от инж. Диян Славов – общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и
публично-частно партньорство относно: Отчет за извършената работа
към 10.06.2011 г. от Агенция за приватизация и публично-частно
партньорство /АППЧП/-гр. Бургас и Надзорният съвет по Програма на
Община Бургас за публично-частно партньорство за реализация на малки
благоустройствени проекти за 2011 год. и отпускане на допълнителна сума
във връзка с реализация на програмата.
18.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ I, кв.40, УПИ I, кв.41
и УПИ I, кв.63, по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас.
19.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Изменение на подробен устройствен план
- План за регулация и застрояване за имот бивш пл.№ 40 в ПЗ „Юг-изток"
и кв.Победа, ПИ с идентификатор 07079.662.21, 07079.661.629 и
07079.662.20 по КККР на гр.Бургас.
20.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен
план за временно трасе на ел.кабел 0,4kV и външен водопровод за
захранване на УПИ I-21, масив 73, местност „Келева нива", землище
Бургас - ПИ с идентификатор 07079.2.1917 пo КК на гр.Бургас.
21.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен
план за трасе на кабел 20kV от съществуващ ТП „Транстрой" в ПИ
07079.831.27 до съществуваща Проходна станция 20kV в ПИ 07079.831.73
по КК на гр.Бургас - Лесопарк „Росенец".
22.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: 1. Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 12, масив 59,
местност „Герен бунар", землище Долно Езерово 2. Одобряване на ПУП -

ПРЗ за имот пл.№ 15, масив 59, местност „Герен бунар", землище Долно
Езерово.
23.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: 1. Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 23, масив 50,
местност „Кованлъка", землище с.Твърдица 2. Одобряване на ПУП - ПРЗ
за имот пл.№ 30, масив 50, местност „Кованлъка", землище с.Твърдица
24.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 5, масив 35,
местност „Манда баир", землище с. Рудник, Община Бургас.
25.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имоти пл.№ 44 и 45, масив
40, местност „Сазлъ дере", землище кв.Банево, гр.Бургас.
26.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в с. Димчево, Община Бургас, представляващ
УПИ ХІ, в кв. 5 с площ 724 кв. м., чрез публичен търг с тайно наддаване.
27.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти,
частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник и с. Черно море,
Община Бургас.
28.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физическо лице в УПИ XXVII-1856, в квартал 138 по плана на с. Рудник –
с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината.
29.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физическо лице в УПИ ІII-144, в квартал 8 по плана на с. Рудник – с. Черно
море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината.
30.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в УПИ VII-1775, в квартал 124 по плана на с. Рудник – с.
Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината.
31.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр.Бургас, за нуждите на „Съюз на слепите в
България".

32.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отказ за определяне оценка на земя, предоставена за
земеделско ползване във вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр.
Бургас, на наследници на физическо лице, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД
на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.). – Стоянка Андонова.
33.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отказ за определяне оценка на земя, предоставена за
земеделско ползване във вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр.
Бургас, на наследници на физическо лице, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД
на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.). – Стоян Вергиев.
34.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отказ за определяне оценка на земя, предоставена за
земеделско ползване във вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр.
Бургас, на наследници на физическо лице, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД
на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.). – Коста Делиминков.
35.Докладна записка от инж. Диян Славов – общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и
публично-частно партньорство относно: Определяне на нова начална
тръжна цена за продажба на общински имот: Магазин, ул. „Фердинандова”
№49, гр. Бургас съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите.
36.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Даване съгласие с оценката на апортната вноска
„Бургаски пазари” ЕООД.
37.Докладна записка от Соня Артинян - Врид управител на „Бургаски
пазари” ЕООД относно: Разсрочване на дължимия дивидент за Община
Бургас за финансовата 2010 г.
38.Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет,
финанси, икономика и социални дейности” относно: Избор на
управител на „Бургаски пазари” ЕООД – Бургас.
39.Докладна записка от д-р Калина Димитрова Ишкиева – управител
на „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД относно: Приемане на решение за
подновяване на договор с РЗИ-Бургас за отдаване на помещение под наем
за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ-Бургас
/Регионална картотека на медицинските експертизи./

40.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Именуване на улици във вилни зони „Боровете" и „До
стопанския двор" - кв. Банево, гр. Бургас.
41. Докладна записка от Гинка Дянкова – общински съветник от
група „Независими” в Общински съвет – Бургас относно: Осигуряване
на финансиране и изграждане на спортни съоръжения за уличен фитнес на
територията на „Приморски парк” и парк „Езеро” в град Бургас.
42.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.
43.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Валентина Денчева Желева.
44.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Лиляна Жекова Жекова.
45.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Пенка Илиева Илиева за сина й
Фьодар Згуров Янев.
46.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице - Десислава Детелинова Добрева за
дъщеря й Евелина Калинова Добрева.
47.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Кирил Дойчев Тодоров.
48.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Мирена Асенова Йорданова.
49. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Роса Йовчева Бакалова.

50.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Мара Георгиева Недева за дъщеря й
Елена Трифонова Слакмазова.
51.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Пламен Петров Михалев за дъщеря му
Александра Пламенова Михалева.
52.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Марина Димитрова Стамболиева.
53.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Георги Ангелов Колибаров за
съпругата си Светлана Петрова Чобанова.
54.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Стефка Тонева Чавушиян.
55.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Славка Симеонова Великова.
56.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Стефка Илиева Германова за сина й
Стоян Илиев Германов.
57.Питания.
58.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физически лица Ева Кирилова Найденова за подпомагане лечението на
Георги Димитров Найденов.
59.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физически лица Албена Самуилова Узунова и Мария Димитрова
Маринова.

60.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Удостояване на Георги Димитров Найденов – Гого –
музикант и певец със званието „Почетен гражданин на Бургас”.
61.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Удостояване на Васко Ристевски и Стефан Иванов със
званието „Почетен гражданин на Бургас”.
…………………………………………………………………………
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Откриване на производство за създаване
на „селищно образувание за рибарско селище и домуване на малки
рибарски плавателни съдове в м. „Ченгене скеле”, землище кв.
Крайморие, гр. Бургас”.
РЕШЕНИЕ:
I. Общински съвет Бургас дава съгласие за откриване на процедура
по създаване на селищно образувание за промишлени нужди с местно
значение с наименование "Рибарско селище", в м. "Ченгене скеле", кв.
Крайморие, Община Бургас, обхващащо поземлен имот с идентификатор
по КК 07079.10.935 (стар идентификатор по КВС №009084), с площ от
72450 (седемдесет и две хиляди четиристотин и петдесет) кв. м. и съседи,
имоти с идентификатор №№07079.10.973, 07079.10.941, 07079.10.936,
07079.10.937 и 07079.10.1004 и поземлен имот с идентификатор пo КК
07079.10.938 (стар идентификатор по КВС №009087), с площ от 5319 (пет
хиляди триста и деветнадесет) кв.м. и съседи, имоти с идентификатор
№№07079.10.945, 07079.10.916, 07079.10.617, 07079.10.927, 07079.10.942 и
07079.10.939 като външните очертания на изброените имоти представляват
граници на селищното образувание.
II. Общински съвет Бургас дава съгласие Община Бургас да
придобие правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор
07079.10.935 (стар идентификатор №.009084), с площ от 72450 (седемдесет
и две хиляди четиристотин и петдесет) кв. м. и съседи, имоти с
идентификатор №№07079.10.973, 07079.10.941, 07079.10.936, 07079.10.937
и 07079.10.1004 и поземлен имот с идентификатор 07079.10.938 (стар
идентификатор №009087), с площ от 5319 (пет хиляди триста и
деветнадесет) кв.м. и съседи, имоти с идентификатор №№07079.10.945,
07079.10.916, 07079.10.617, 07079.10.927, 07079.10.942 и 07079.10.939.
III. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши необходимите
правни и фактически действия за промяна предназначението на
територията, попадаща в обхвата на описаните поземлени имоти, както и
за придобиване правото на собственост върху тях.

…………………………………………………………………………
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Приемане на решение за предаване
управлението на морски плаж „Бургас – централен” на ОП „Спортни
имоти, паркинги и гаражи”.
РЕШЕНИЕ:
І. Дава съгласие при предоставяне на морски плаж „Бургасцентрален”, за управление на Община Бургас, същият да бъде предаден за
стопанисване и управление на ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи”, на
което да се възложи извършването на дейностите по стопанисване и
управление на плажа, в това число: водноспасителна дейност, медицинско
обслужване, санитарно-хигиенно поддържане.
ІІ. Определя дейностите, които могат да бъдат извършени от ОП
„Спортни имоти, паркинги и гаражи” на територията на описания морски
плаж, както следва: организиране практикуването на плажни спортове
/волейбол, футбол, бадминтон и др./, провеждане на спортни мероприятия
и състезания.
ІІІ. Дава съгласие, за извършване на дейностите по стопанисване и
управление на морския плаж „Бургас-централен”, при актуализацията на
бюджета да бъдат предвидени средства в размер на 60 000 /шестдесет
хиляди/ лева.
…………………………………………………………………………
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Участие на Община Бургас в открита
процедура за конкурентен подбор на проекти BG161PO003-1.2.02
„Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за
технологичен трансфер” по Оперативна програма „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас да сключи договор за учредяване
на гражданско дружество "Офис за технологичен трансфер-Бургас",
съвместно с Българска академия на науките, ГИС Трансфер център към
БАН и Областна администрация - Бургас, съгласно разпоредбите на
чл.357-364 от Закона за задълженията и договорите.
2. Одобрява проект на Договор за създаване на гражданско
дружество "Офис за технологичен трансфер-Бургас", със следните
изменения:
- Чл.6 от договора за дружество отпада ;
- Чл.8, ал.1 от договора за дружество се изменя и става :
„Чл.8 (1) Дяловете на Съдружниците са, както следва:
1. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – 43,75 %

2. ОБЩИНА БУРГАС – 43,75 %
3. ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР – 7,5 %
4. ОБЛАСТНА УПРАВА БУРГАС – 5%.
3. Дава съгласие гражданско дружество "Офис за технологичен
трансфер-Бургас" в качеството си на допустим кандидат да кандидатства с
проектно предложение по открита процедура за конкурентен подбор
BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи
офиси за технологичен трансфер" по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 201З г.
4. Дава съгласие Община Бургас да осигури съфинансиране в размер
до 50 000 лв. в случай, че бъде подписан Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.2.02
"Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен
трансфер".
…………………………………………………………………………
4. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет
"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Участие
на Община Бургас с проектопредложение за получаване на
безвъзмездно финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна
среда
2007-2013”,
Процедура
с
референтен
№BG161PO005/10/1.11/03/19: „Подготовка и изпълнение на проекти
за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява участието на Община Бургас с проектопредложение с
работно заглавие „Интегриран проект за управление на питейните и
отпадни води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас" за
получаване на безвъзмездно финансиране но Приоритетна ос 1 на ОП
„Околна
среда
2007-2013",
Процедура
с
референтен
№:BG161PO005/10/1.11/03/16:
„Подобряване
и
развитие
на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над
10 000 е.ж.”.
Необходимото съфинансиране в размер от минимум 3 % от
стойността на проекта да бъде осигурено от бюджета на Община Бургас.
2. Дава съгласие необходимото съфинансиране по проект с работно
заглавие „Интегриран проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите
Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас" в размер от минимум 3
% от стойността на проекта да бъде осигурено от бюджета на Община
Бургас.
…………………………………………………………………………
5. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: 1. Предварително съгласие за промяна
предназначението на част от имот с идентификатор 07079.7.292 по
одобрена КККР с площ 0,140 дка., целия с площ 0,445 дка., с начин

на трайно ползване пасище мера, за изграждане на обекти на
техническата инфраструктура – водопровод, битова и дъждовна
канализация. 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.
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.25, ал.3, т.1, във връзка с ал.5 от Закона за
собствеността и ползване на земеделските земи дава предварително
съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор
07079.7.292 по одобрена КККР с площ 0,140 дка., целия с площ 0,445 дка.,
с начин на трайно ползване пасище мера, за изграждане на обекти на
техническата инфраструктура – водопровод, битова и дъждовна
канализация.
Съгласието е валидно за срок от 2 години.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, във връзка
с чл.128, ал.13 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява Подробен
устройствен план – Парцеларен план за трасета на обекти на техническата
инфраструктура – водопровод, битова и дъждовна канализация.
3. На основание чл.60,ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решенията за одобряване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план за трасета на обекти на техническата инфраструктура –
водопровод, битова и дъждовна канализация .
…………………………………………………………………………
6. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в
Общински съвет Бургас относно: Удостояване на ст. н. с. д-р
Божидар Димитров със званието „Почетен гражданин на Бургас”.
РЕШЕНИЕ:

Удостоява със званието почетен гражданин на град Бургас ст. н. с. д-р
Божидар Димитров Стоянов.
…………………………………………………………………………
7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас,
приета от Общински съвет – Бургас на 19.03.2003 г., с последващи
изменения и допълнения.

РЕШЕНИЕ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас на
19.03.2003г., с последващи изменения и допълнения:
§1. В чл.24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал.4. добива следния текст: „Месечната такса, намалена при
условията на чл.24 ал.3 и ал.4 не може да бъде по-ниска от 40 % от горната
разлика".
…………………………………………………………………………
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас,
приета от Общински съвет – Бургас на 19.03.2003 г., с последващи
изменения и допълнения.
РЕШЕНИЕ:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас, като в Раздел V „Образование, култура и
младежки дейности" се създава нова т.14 Културен център „Морско
казино" на Тарифата на цени и услуги и права, предоставени от общината,
съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2011г. (Приложение №2), със следното
съдържание:
§ 1. Ползване на монокуляри за наблюдение на природни и
културно-исторически обекти.
- 0,50 лв. с вкл.ДДС за 2 минути.
…………………………………………………………………………
9. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова Председател на Общински съвет относно: Приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Приложение № 3 „Размер на базисни
наемни цени за 2011 г.” към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Приложение № 3
„Размер на базисни наемни цени за 2011 г.'г към Наредбата за определяне и

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас , както следва:
§1. В Раздел „Д", „За училища", в точка 2 „Физкултурен салон", се
създава нова разпоредба със следното съдържание:
„За тренировъчна и състезателна дейност на ученици и деца от
лицензирани спортни клубове" - 9,00 лв. на час с ДДС за месеците
ноември-март (включително), а за месеците април-октомври - 7,00 лв. на
час с ДДС.
§2. В Раздел „Д", „За детски градини", в точка 1 „Физкултурен
салон" се създава нова разпоредба със следното съдържание:
„За тренировъчна и състезателна дейност на ученици и деца от
лицензирани спортни клубове" - 9,00 лв. на час с ДДС за месеците
ноември-март (включително), а за месеците април-октомври - 7,00 лв. на
час с ДДС.
§3. Към „Забележки" се създава нова подточка „Към т.Д" със
следното съдържание:
„Наемните цени по новосъздадените в раздел „Д" разпоредби са
валидни само за спортни клубове , отговарящи на следните условия:
1. Да са вписани в Централния регистър на Министерството на
правосъдието, като ЮЛ с нестопанска цел за осъществяване на спортните
организации на Министерството на физическото възпитание и спорта.
2. Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна
федерация и да водят активен тренировъчен процес, да участват в
състезания включени от съответната спортна федерация в държавния
спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар.
…………………………………………………………………………
10.Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова Председател на Общински съвет относно: Избор на член на
Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси.
РЕШЕНИЕ:
1. Освобождава като член на Комисията по предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, общинския съветник Деян Стойков
Стойков.
2. Избира общинския съветник Петър Стоянов Таракчиев за член на
Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
…………………………………………………………………………

11.Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова Председател на Общински съвет относно: Избор на членове на
комисии.
РЕШЕНИЕ:
1. Освобождава като член на Постоянната комисия по спорт,
младежки дейности и туризъм, Постоянната комисия по бюджет и
финанси, Комисията по чл.30 , ал.1 от Наредбата за рекламната и
информационна дейност на територията на Община Бургас и Надзорния
съвет на общинска агенция за приватизация-Бургас, общинския съветник
Георги Пенчев Минков.
2. Избира общински съветник Ивайло Харалампиев Стаматов за член
на Постоянната комисия по спорт, младежки дейности и туризъм.
3. Избира общински съветник Ивайло Харалампиев Стаматов за член
на Постоянната комисия по бюджет и финанси.
4. Избира общински съветник Ивайло Харалампиев Стаматов за член
на Комисия по чл.30 , ал.1 от Наредбата за рекламната и информационна
дейност на територията на Община Бургас.
5. Избира общински съветник Ивайло Харалампиев Стаматов за член
на Надзорен съвет на общинска агенция за приватизация-Бургас.
…………………………………………………………………………
12.Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП
"ГЕРБ" относно: Дарение на общинската идеална част от УПИ ІІ421 в кв.17 по плана на с. Маринка, в който имот е построена
църквата „Свети дух”, с. Маринка, Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Дарява в полза на Църковното настоятелство при храм „Свети дух" ,
с.Маринка, Община Бургас, представлявано от Председателя ик. Стилиян
Стойков, недвижим имот, представляващ 2 860 кв.м. идеални части от
УПИ II-421 в кв.17 по плана на с.Маринка, целия с площ 3 000 кв.м., при
граници: изток - УПИ I , запад - улица, север - УПИ I, юг - УПИ I , актуван
с акт № 3728/22.07.2003 г. за частна общинска собственост.
…………………………………………………………………………
13.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Промяна статута и финансирането на
Професионална гимназия по дървообработване „Г. Кондолов”-гр.
Бургас, кв. „Акации”, ул. „Беласица” по смисъла на чл.10, ал.6 от
Закона за народната просвета от учебната 2011/2012 година.
РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет Бургас на основание чл.10, ал.6 от Закона за
народната просвета и чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
народната просвета, предлага на Министъра на образованието, младежта и
науката да промени статута на ПГ по дървообработване „Г. Кондолов”гр.Бургас, кв. ”Акации”, ул. "Беласица" - от държавно в общинско училище
и финансирането от Министерство на земеделието и храните-София към
Община Бургас, считано от началото на учебната 2011/2012 година.
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да представи на Министъра
на образованието, младежта и науката настоящото решение ведно с
мотивирано предложение за промяна на статута и финансирането на ПГ по
дървообработване „Г. Кондолов”-гр.Бургас.
…………………………………………………………………………
14.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Промяна на общата численост на
персонала на Дом за деца лишени от родителски грижи „Александър
Георгиев Коджакафалията”, Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Намалява числеността на персонала в Дом за деца лишени от
родителска грижа «Ал. Г. Коджакафалията» от 37 на 20 щатни бройки,
считано от 01.07.2011 година.
…………………………………………………………………………
15.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 детето Нели Филипова
Папазова, живущо в град Бургас.
…………………………………………………………………………
16.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отпускане на допълнителни субсидии в
размер на 50 000 лева съразмерно на Автомобилен спортен клуб
„Вромос” – Бургас, Клуб по вдигане на тежести „Черноморец” –
Бургас, Спортен клуб по бокс „Победа – Черноморец” – Бургас, Клуб
по вдигане на тежести „Нафтекс” – Бургас, Атлетически клуб

„Бургас 98”, Клуб по свободна борба „Черноморец” – Бургас, Клуб
по класическа борба „Черноморец” – Бургас.
РЕШЕНИЕ:
1. Увеличава дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички", §45-00
„Субсидии за организации с нестопанска цел" със сумата от 50 000 лева
съразмерно съгласно заетата площ на следните клубове: Автомобилен
спортен клуб „Вромос" - Бургас, Клуб по вдигане на тежести „Нафтекс" Бургас, Спортен клуб по бокс „Победа - Черноморец" -Бургас, Клуб по
вдигане на тежести „Нафтекс" - Бургас, Атлетически клуб „Бургас 98",
Клуб по класическа борба „Черноморец" - Бургас.
2. Намалява дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички", §1098
„Други некласифицирани разходи" със сумата от 50 000 лева в това
число: Европейско първенство по уиндсърф с 35 000 лева;
награждаване на десетте най-добри спортисти и треньори - с 15 000 лева.
…………………………………………………………………………
17.Докладна записка от инж. Диян Славов – общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и
публично-частно партньорство относно: Отчет за извършената
работа към 10.06.2011 г. от Агенция за приватизация и публичночастно партньорство /АППЧП/-гр. Бургас и Надзорният съвет по
Програма на Община Бургас за публично-частно партньорство за
реализация на малки благоустройствени проекти за 2011 год. и
отпускане на допълнителна сума във връзка с реализация на
програмата.
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Отчета за извършената работа от Агенция за приватизация
и публично частно партньорство /АППЧП/- гр. Бургас и Надзорният съвет
по Програмата на Община Бургас за публично-частно партньорство за
реализация на малки благоустройствени проекти за 2011 год. към
10.06.2011 год.
2. Приема при актуализация на бюджета за 2011 година на Община
Бургас да се предвиди сумата от 100 000 лева за финансиране на
Програмата на Община Бургас за публично-частно партньорство за
реализация на малки благоустройствени проекти за 2011 год..
…………………………………………………………………………
18.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ I,
кв.40, УПИ I, кв.41 и УПИ I, кв.63, по плана на кв.Сарафово,
гр.Бургас.

РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с
чл.134, ал.1, т.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява изменение
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ I
в кв.40, УПИ I в кв.41 и УПИ I в кв.63, съгласно който се обособява
самостоятелен УПИ I в кв.40, отреден „за спорт и озеленяване", УПИ I в
кв. 63 отреден „за гробищен парк", УПИ III, отреден „за озеленяване и
КОО", УПИ II в кв.41 отреден „за ТП" и УПИ I в кв.41, отреден за
„озеленяване и КОО", съгласно сините, зелени и червени линии и надписи
върху плана.
…………………………………………………………………………
19.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Изменение на подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване за имот бивш
пл.№ 40 в ПЗ „Юг-изток" и кв.Победа, ПИ с идентификатор
07079.662.21, 07079.661.629 и 07079.662.20 по КККР на гр.Бургас.
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, чл.134, ал.2,
т.2 и т.6, във връзка с чл.16 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№ 40 в
кв.2 по плана на ПЗ "Юг-изток", гр.Бургас - ПИ с идентификатори
07079.662.21 и 07079.662.629 по КК на гр.Бургас и имот с идентификатор
07079.662.20 no КК на гр.Бургас, съгласно който се обособяват нови УПИ,
както следва: в кв.35 по плана на кв."По6еда" се обособяват УПИ I,
отреден „за обществено обслужване", УПИ II, УПИ III и УПИ IV - „за
общежития, жил. за персонала, офиси, смесена сграда" и в кв.2 по плана на
ПЗ „Юг - изток" се обособяват УПИ XXXVII, отреден „за офиси" и УПИ
XXXVIII, отреден „за складова база за промишлени стоки, офиси и
гаражи", както и обособяване на два нови квартала 37 и 37А.
…………………………………………………………………………
20.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за временно трасе на ел.кабел 0,4kV и
външен водопровод за захранване на УПИ I-21, масив 73, местност
„Келева нива", землище Бургас - ПИ с идентификатор 07079.2.1917
пo КК на гр.Бургас.
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 временно
трасе на ел.кабел 0,4kV и външен водопровод за захранване на УПИ 1-21,
масив 73, местност „Келева нива", землище Бургас - ПИ с идентификатор
07079.2.1917 пo КК на гр.Бургас.
…………………………………………………………………………
21.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за трасе на кабел 20kV от съществуващ ТП
„Транстрой" в ПИ 07079.831.27 до съществуваща Проходна станция
20kV в ПИ 07079.831.73 по КК на гр.Бургас - Лесопарк „Росенец".
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
20kV от съществуващ ТП „Транстрой" в ПИ 07079.831.27 до съществуваща
Проходна станция 20kV в ПИ 07079.831.73 по КК на гр.Бургас - Лесопарк
„Росенец".
…………………………………………………………………………
22.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: 1. Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот
пл.№ 12, масив 59, местност „Герен бунар", землище Долно Езерово
2. Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 15, масив 59, местност
„Герен бунар", землище Долно Езерово.
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка
чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява:
1.Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на
имот пл.№ 12, масив 59, местност „Герен бунар", землище Долно Езерово,
идентичен с имот с идентификатор 07079.6.1189 по КККР, с: който се
обособява УПИ III, отреден за „складова база за строителен инвентар и
фотоволтаична система - обект за производство на ел. енергия от обновяем
енергиен източник" с предвидено застрояване с показатели по чл.25 от
Наредба №7 за ПН по УТ за устройствена зона Пп като границите на УПИ
III се провеждат по имотните граници на имот пл.№12 и нова обслужваща
улица с габарит 10,00м от о.т. 170А до о.т. 170Б.
и
2.Подробен устройствен план - Плен за регулация и застрояване на
имот пл.№ 15, масив 59, местност „Герен бунар", землище Долно Езерово,

идентичен с имот с идентификатор 07079.6.1192 по КККР, с който се
обособява УПИ II, отреден за „база за фотоволтаична система - обект за
производство на ел. енергия от обновяем енергиен източник" с предвидено
застрояване
е показатели по чл.25 от
Наредба №7
за
ПН по УТ за устройствена зона Пп, като границите на УПИ II се
провеждат по имотните граници на имот пл.№15
…………………………………………………………………………
23.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: 1. Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот
пл.№ 23, масив 50, местност „Кованлъка", землище с.Твърдица 2.
Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 30, масив 50, местност
„Кованлъка", землище с.Твърдица
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с
чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява:
1.Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на
имот пл.№ 23, масив 50, местност „Кованлъка", землище с.Твърдица, с
който за имота се обособяват УПИ II, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ
VIII, УПИ IX, отредени за „рекреационни дейности", УПИ III „за
инфраструктура" и УПИ IV за „трафопост и ЛПС" с предвидени
показатели за застрояване Височина до Н=7,00м, Плътност до 10%, Кинт
до 0,5 и Озеленяване мин. 60%, в съответствие с ОУП на землището на
с.Твърдица, с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ - 2,32%.
и
2.Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на
имот пл.№ 30, масив 50, местност „Кованлъка", землище с.Твърдица, с
който за имота се обособяват УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ
XVI, УПИ XVII, отредени за „рекреационни дейности", УПИ XIV „за
инфраструктура" и УПИ XV за „трафопост" с предвидени показатели за
застрояване Височина до Н=7,00м, Плътност до 10%, Кинт
до 0,5 и Озеленяване мин. 60%, в съответствие с ОУП на землището на
с.Твърдица и с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ - 4,36%.
…………………………………………………………………………
24.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№
5, масив 35, местност „Манда баир", землище с. Рудник, Община
Бургас.
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с
чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен устройствен план План за регулация и застрояване на имот пл.№5, масив 35, местност
„Манда баир", землище с. Рудник, Община Бургас, с който за източната

част от имота се обособява УПИ VI с площ 10089м2, отреден за
„подстанция 110/20KV И инфраструктура" с предвидено застрояване с
показатели по чл.25 от Наредба №7 за ПН по УТ за устройствена зона Пп.
…………………………………………………………………………
25.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имоти пл.№
44 и 45, масив 40, местност „Сазлъ дере", землище кв.Банево,
гр.Бургас.
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с
чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№ 44 и 45,
масив 40, местност „Сазлъ дере", землище кв.Банево, гр.Бургас, с който за
имота се обособяват УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ IV, отредени „за
вилно строителство", с предвидено застрояване с показатели по чл.29 от
Наредба №7 за ПН по УТ за устройствена зона Ов и с приложена редукция
по чл.16 от ЗУТ - 3,92% и се предвижда нова обслужваща улица от о.т. 4
о.т. 12.
…………………………………………………………………………
26.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в с. Димчево, Община Бургас,
представляващ УПИ ХІ, в кв. 5 с площ 724 кв. м., чрез публичен търг
с тайно наддаване.
РЕШЕНИЕ:
1.Допълва приетата по т.10 от проведеното на 20.01.2011 год. с
продължение на 25.01.2011 год. на Общински съвет, гр.Бургас /протокол
№44/, годишна програма на Община Бургас за управление и разпореждане
с общинската собственост за 2011 год. със следният обект:
1.1. УПИ XI в кв.5 с площ от 724 кв.м., по плана на с.Димчево, при
граници: север - УПИ XII, изток - улица, юг - улица, запад - улица отреден
за КОО, актуван с Акт за частна общинска собственост №
6297/07.03.2011г.
2. Да се извърши продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда
на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет - Бургас,
представляващ УПИ XI в кв.5 с площ от 724 кв.м., по плана на с.Димчево,
при граници: север - УПИ XII, изток - улица, юг - улица, запад - улица

отреден за КОО, с начална тръжна цена 24200 лв. без ДДС, актуван с Акт
за частна общинска собственост № 6297/07.03.2011г.
…………………………………………………………………………
27.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на
недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в с.
Рудник и с. Черно море, Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се в село
Рудник и село Черно море, Община Бургас, чрез провеждане на публичен
търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от
Общински съвет - Бургас, както следва:
1.Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ I
/едно римско/ с площ 682 /шестстотин осемдесет и два/ кв.м., в квартал 137
/сто тридесет и седем/ по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община
Бургас, отреден за КОО, при граници: север - улица; изток - УПИ VII; югУПИ X и УПИ VIII, запад - УПИ VIII и УПИ IX, актуван с Акт
№5427/06.03.2009год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 14500 /четиринадесет хиляди и петстотин / лева, без ДДС.
2.Недвижим имот, находящ се в с.Рудник, представляващ УПИ XIII429 /тринадесет римско за имот с планоснимачен номер четиристотин
двадесет и девет/ с площ 333 /триста тридесет и три/ кв.м., в квартал 24
/двадесет и четири/ по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас,
отреден за аптека, при граници: север - УПИ XV-427, изток - дере, юг улица, запад - УПИ XXIII, актуван с Акт №3582/11.02.2003год. за частна
общинска собственост, с начална тръжна цена 8000 /осем хиляди/ лева, без
ДДС.
3.Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ XI1008 /единадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда и осем/ с
площ 623 /шестстотин двадесет и три/ кв.м., в квартал 77 /седемдесет и
седем/ по плана на с.Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за
жилищно строителство, при граници: северозапад - УПИ XII-1009;
североизток - УПИ IV-995 и УПИ V-996; югоизток - УПИ Х-1007;
югозапад - улица, актуван с Акт №5640/23.04.2009год. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 12600 /дванадесет хиляди и
шестстотин/ лева, без ДДС.
4. Недвижим имот, находящ се в с, Рудник, представляващ УПИ XII1009 /дванадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда и девет/ с
площ 637 /шестстотин тридесет и седем/ кв.м., в квартал 77 /седемдесет и
седем/ по плана на с.Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за
жилищно строителство, при граници: северозапад - УПИ XIII-1010;

североизток - УПИ IV-995; югоизток - УПИ XI-1008; югозапад - улица,
актуван с Акт №5641/23.04.2009год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 12900 /дванадесет хиляди и деветстотин/ лева, без
ДДС.
5. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
ХІІІ-1010 /тринадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда и
десет/ с площ 641/шестстотин четиридесет и един/ кв.м., в квартал 77
/седемдесет и седем/ по плана на с.Рудник - с. Черно море, Община Бургас,
отреден за жилищно строителство, при граници: северозапад - УПИ 1-992;
североизток - УПИ ІІІ-994; югоизток - УПИ XII-1009; югозапад - улица,
актуван с Акт №5642/23.04.2009год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 13000 /тринадесет хиляди / лева, без ДДС.
6. Недвижим имот, находящ се в с. Черно море, представляващ УПИ
XII-1538 /дванадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда
петстотин тридесет и осем/ с площ 504 /петстотин и четири/ кв.м., в
квартал 110 /сто и десет/ по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община
Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - УПИ X1538; изток - УПИ XI-1538; юг - улица; запад - УПИ XIII-1538, актуван с
Акт №5794/24.07.2009год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена 10200 /десет хиляди и двеста/ лева, без ДДС.
7. Недвижим имот, находящ се в с. Черно море, представляващ УПИ
XIII-1538 /тринадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда
петстотин тридесет и осем/ с площ 495 /четиристотин деветдесет и пет/
кв.м., в квартал 110 /сто и десет/ по плана на с. Рудник - с. Черно море,
Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север УПИ VIII-1538; изток - УПИ ХІІ-1538; юг - улица; запад - УПИ XIV-1538,
актуван с Акт №5795/24.07.2009год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 10100 /десет хиляди и сто/ лева, без ДДС.
8. Недвижим имот, находящ се в с. Черно море, представляващ УПИ
XIV-1538 /четиринадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда
петстотин тридесет и осем/ с площ 478 /четиристотин седемдесет и осем/
кв.м., в квартал 110 /сто и десет/ по плана на с. Рудник - с. Черно море,
Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север УПИ VII-1538; изток - УПИ XIII-1538; юг - улица; запад - УПИ XV-1538 и
УПИ VI-1538, актуван с Акт №5796/24.07.2009год. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 9800 /девет хиляди и осемстотин/ лева,
без ДДС.
9. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
XXVII-950,949 /двадесет и седем римско за имот с планоснимачни номера
деветстотин и петдесет и деветстотин четиридесет и девет/ с площ 756
/седемстотин петдесет и шест/ кв.м., в квартал 68 /шестдесет и осем/ по
плана на с. Рудник - с.Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно
строителство, при граници: север - УПИ XXIX-951; изток - улица; юг УПИ XXVI-947,949; запад - улица, актуван с Акт №5138/01.07.2008год. за
частна общинска собственост, с начална тръжна цена 17500 /седемнадесет
хиляди и петстотин/ лева, без ДДС.

10. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
XVI-457/шестнадесет римско за имот с планоснимачен номер
четиристотин петдесет и седем/ с площ 1985 /хиляда деветстотин
осемдесет и пет/ кв.м., в квартал 22 /двадесет и две/ по плана на с. Рудник с.Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при
граници: север - УПИ XVIII-459; изток - УПИ XIV-454,455 и УПИ XV456; юг - улица; запад - УПИ XVII-458, актуван с Акт №4681/
01.06.2007год. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена
42800 /четиридесет и две хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС.
11. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ
XVII-458 /седемнадесет римско за имот с планоснимачен номер
четиристотин петдесет и осем/ с площ 950 /деветстотин и петдесет/ кв.м., в
квартал 22 /двадесет и две/ по плана на с. Рудник - с.Черно море, Община
Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - УПИ
XVIII-459; изток - УПИ XVI-457; юг - улица; запад - улица, актуван с Акт
№4682/01.06.2007год. за частна общинска собственост, с начална тръжна
цена 20500 /двадесет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС.
…………………………………………………………………………
28.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физическо лице в УПИ XXVII-1856, в квартал 138
по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез
продажба частта на общината.
РЕШЕНИЕ:
Прекратява съсобственост с Иван Венков Попов, с постоянен адрес:
Област Бургас, с. Черно море, ул. „Дунав” №7, чрез продажба частта на
общината в недвижим имот, находящ се в с.Черно море, Община Бургас,
представляваща 74/1074 (седемдесет и четири върху хиляда седемдесет и
четири) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVII1856 (двадесет и седем римско за имот с планоснимачен номер хиляда
осемстотин петдесет и шест), целия с площ 1074 (хиляда седемдесет и
четири) кв.м., в квартал 138 (сто тридесет и осем) по плана на с. Рудник -с.
Черно море, Община Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ
XXIV-1855; изток- улица; юг - УПИ XXVIII-1857; запад - край на
регулацията , за сумата 1940 (хиляда деветстотин и четиридесет) лева, без
ДДС.
…………………………………………………………………………
29.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физическо лице в УПИ ІII-144, в квартал 8 по
плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба
частта на общината.

РЕШЕНИЕ:
Прекратява съсобственост с Щерион Димов Димов, с постоянен
адрес: Област Бургас, село Рудник, ул. „Огоста" №36, чрез продажба
частта на общината в недвижим имот, находящ се в с. Рудник, Община
Бургас, представляваща 256/1256 (двеста петдесет и шест върху хиляда
двеста петдесет и шест) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот
/УПИ/ III-144 (три римско за имот с планоснимачен номер сто четиридесет
и четири), целия с площ 1256 (хиляда двеста петдесет и шест) кв.м., в
квартал 8 (осем) по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас,
при граници на целия имот: север - край на регулацията; изток - УПИ IV145; юг - улица; запад - УПИ II-143, Община Бургас, за сумата 6200
(шест хиляди и двеста) лева, без ДДС.
…………………………………………………………………………
30.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица в УПИ VII-1775, в квартал 124 по
плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба
частта на общината.
РЕШЕНИЕ:
Прекратява съсобственост с Пролетина Минчева Петрова и Кирил
Петров Петров, двамата с постоянен адрес: град Бургас, к/с „Изгрев", бл.28
"А", етаж 15, ап.57, чрез продажба частта на общината в недвижим имот,
находящ се в с. Черно море, Община Бургас, представляваща 35/496
(тридесет и пет върху четиристотин деветдесет и шест) кв.м. идеални части
от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII-177 5 (седем римско за имот с
планоснимачен номер хиляда седемстотин седемдесет и пет), целия с площ
496 (четиристотин деветдесет и шест) кв.м., в квартал 124 (сто двадесет и
четири) по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при
граници на целия имот: север - улица; изток- улица; юг - УПИ VIII-1775;
запад - УПИ VI-1774, за която е съставен Акт № 6290/09.02.2011 год. за
частна общинска собственост, за сумата 900 (деветстотин) лева, без ДДС.
…………………………………………………………………………
31.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот - частна
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, за нуждите на „Съюз
на слепите в България".
РЕШЕНИЕ:

Да се отдаде под наем на „Съюз на слепите в България", гр.София,
регистриран като сдружение с нестопанска цел в обществена полза по ф.д.
№15940/1993 год., по описа на Софийски градски съд, с ЕФН 2193159408,
със седалище и адрес на управление: гр.София, район Илинден, ул."Найчо
Цанов" №172, за нуждите на „Регионална съюзна организация на слепите гр.Бургас",
представлявана от Бинка Димитрова Монева, част от
нежилищен имот, актуван с Акт № 103/28.01.1997 год. за частна общинска
собственост, представляващ самостоятелен обект № 5, находящ се в
гр.Бургас, к/с"Славейков", бл.55, партер, между вх."П" и "Р", с полезна
площ 22,77 кв.м, при граници: север-проход, изток-външен зид, юг-обект
№ 4, запад-външен зид, за срок от пет години, при заплащане на месечен
наем в размер на 36,00 / тридесет и шест/ лева, без ДДС.
…………………………………………………………………………
32.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отказ за определяне оценка на земя,
предоставена за земеделско ползване във вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, гр. Бургас, на наследници на физическо лице, по
реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.). –
Стоянка Андонова.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
…………………………………………………………………………
33.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отказ за определяне оценка на земя,
предоставена за земеделско ползване във вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, гр. Бургас, на наследници на физическо лице, по
реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.). – Стоян
Вергиев.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
…………………………………………………………………………
34.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отказ за определяне оценка на земя,
предоставена за земеделско ползване във вилна зона „Боровете”,
землище кв. Банево, гр. Бургас, на наследници на физическо лице, по

реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.). – Коста
Делиминков.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
…………………………………………………………………………
35.Докладна записка от инж. Диян Славов – общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и
публично-частно партньорство относно: Определяне на нова
начална тръжна цена за продажба на общински имот: Магазин, ул.
„Фердинандова” №49, гр. Бургас съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 6, ал. 1
от Наредбата за търговете и конкурсите.
РЕШЕНИЕ:
1. Определя начална тръжна цена в размер на 505 000 /петстотин и
пет хиляди/ лева за продажбата на общински имот: Магазин, ул.
"Фердинандова"№ 49, гр. Бургас:
- определя стъпка на наддаване 5 100 /пет хиляди и сто/ лева;
- депозит за участие 50 500 /петдесет хиляди и петстотин/ лева;
- метод на приватизация- публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът да се проведе на 16-я ден от датата на обнародването на
решението в "Държавен вестник" от 17,00 ч., в Заседателната зала на
Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.
3. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация
и ПЧП, ул. "Конт Андрованти" No 1-3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17
часа, в срок до 15-я ден включително от датата на обнародването на
решението в "Държавен вестник", на цена 200 /двеста/ лева платими в
брой в касата на Агенцията.
4. Депозитът за участие в размер на 50 500 /петдесет хиляди и
петстотин/ лева да се внесе по банков път до 15-ия ден включително от
датата на обнародването на решението в "Държавен вестник", по IBAN
сметка на Агенцията за приватизация и ПЧП- Бургас, No BG 28 SOMB
9130 32 23998456, BIC на "Общинска банка" АД- Бургас - SOMBBGSF.
Връщането на депозита се извършва безкасово - с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок пет работни дни след изтичането на
срока за обжалване на решението на Надзорния съвет на Агенцията за
определяне на спечелилия участник.
5. Огледът на обекта се извършва с представител на Агенцията през
всички работни дни до 15-я ден включително от датата на обнародването
на решението в "Държавен вестник", след представен платежен документ
за закупена тръжна документация.
6. Срок и място за подаване на предложенията за участие в тарга - в
Агенцията всеки работен ден до 15-ия ден включително от датата на
обнародването на решението в "Държавен вестник". Изпращане на
предложения по пощенски път не се допуска.

7. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота,
сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и
поемане на менителни задължения.
8. Възлага на АППЧП да организира и проведе тарга.
…………………………………………………………………………
36.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Даване съгласие с оценката на апортната
вноска „Бургаски пазари” ЕООД.
РЕШЕНИЕ:
I. Внася като непарична вноска в капитала на „Бургаски пазари"
ЕООД право на строеж за изграждане на общински пазар, съобразно
нормите на застрояване в имот с идентификатор 07079.651.285 по КК на
гр. Бургас, идентичен с УПИ IV в кв.8 по плана на ж.к. „Меден Рудник",
целият с площ 1392 кв.м, при съседи: север - улица /07079.651.143/, изток
- улица /07079.651.142/, юг – УПИ І //07079.651.25/, запад - улица
/07079.651.144/, отреден за пазар.
II. Дава съгласие с оценката на непаричната вноска в размер на
179 840 /сто седемдесет и девет хиляди, осемстотин и четиридесет/ лева,
определена в заключението на вещите лица, назначени от Търговски
регистър към Агенцията по вписванията с Акт за назначаване на вещи лица
№20110502154342/04.05.2011 г. В съответствие с разпоредбата на чл.72,
ал.3 от Търговския закон, дава съгласие оценката на непаричната вноска в
устава, да бъде с 40 лева по-ниска от дадената от вещите лица, съответно
капиталът да бъде увеличен със 179 800 /сто седемдесет и девет хиляди,
осемстотни/лева.
III. Увеличава капитала на „Бургаски пазари" ЕООД със стойността
на непаричната вноска чрез записване на нови 1798 дяла, всеки от които с
номиналната стойност от 100 лева, вследствие на което капиталът на
дружеството е в размер на 4 695 400 /четири милиона, шестстотин
деветдесет и пет хиляди, четиристотин и четиридесет/ лева.
IV. Променя устава на Бургаски пазари" ЕООД, както следва:
1. В чл.8, т.1 се променя и придобива следното съдържание:
„Капиталът на дружеството се определя в лева и е в размер на 4 695 400
/четири милиона, шестстотин деветдесет и пет хиляди, четиристотин и
четиридесет/ лева, разпределен в 46 954 /четиридесет и шест хиляди,
деветстотин петдесет и четири/ дяла, всеки един от които с номинална
стойност от 100 лв.
2. В чл. 8 се създава нова т.6 със следното съдържание:
Включва като непарична вноска в капитала па „Бургаски пазари"
ЕООД правото на строеж за изграждане на общински пазар, съобразно
нормите на застрояване в имот с идентификатор 07079.651.285 по КК на
гр. Бургас, идентичен с УПИ IV в кв.8 по плана па ж.к. „Меден Рудник",

целият с площ 1392 кв.м, при съседи: север - улица /07079.651.143/, изток –
улица /07079.651.142/, юг – УПИ І //07079.651.25/, запад - улица
/07079.651.144/, отреден за пазар, на стойност 179800 /сто седемдесет и
девет хиляди, осемстотин/лева.
V. Задължава управителя на дружеството да предприеме действия по
вписване увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията.
…………………………………………………………………………
37.Докладна записка от Соня Артинян - Врид управител на
„Бургаски пазари” ЕООД относно: Разсрочване на дължимия
дивидент за Община Бургас за финансовата 2010 г.
РЕШЕНИЕ:
Да се разсрочи на равни годишни вноски внасянето на дължимия за
2010 г. дивидент за Община Бургас за срок от 5 (пет) години, считано от
2012 г., за което дружеството не дължи лихва. Средствата да се използват
за изграждане на общински пазар в ж.к. „Меден рудник" гр.Бургас.
…………………………………………………………………………
38.Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет,
финанси, икономика и социални дейности” относно: Избор на
управител на „Бургаски пазари” ЕООД – Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Не избира управител на „Бургаски пазари” ЕООД.
…………………………………………………………………………
39.Докладна записка от д-р Калина Димитрова Ишкиева –
управител на „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД относно: Приемане на
решение за подновяване на договор с РЗИ-Бургас за отдаване на
помещение под наем за съхраняване на медицинска документация,
собственост на РЗИ-Бургас /Регионална картотека на медицинските
експертизи./
РЕШЕНИЕ:
1.Общински съвет - Бургас дава съгласието си „ДКЦ-1Бургас" ЕООД да приеме временно на съхранение медицинската
документация
на
Регионалната
картотека
на
медицинските
експертизи.
2.Медицинските документи да се съхраняват, в помещенията на

бившата физиотерапия, находящи се в приземния етаж на сградата на
„ДКЦ I- Бургас" ЕООД, които представляват коридор и 2 / два / кабинета
по водолечение, с площ 185 кв.м. - 7,7 % от общата площ на сградата.
3.Между „ДКЦ I- Бургас" ЕООД и РЗИ- Бургас, да се сключи
договор за временно и възмездно съхранение на документите, в който
задължително да залегнат следните условия:
- срок за съхранение на документите - три години, считано от датата
на подписване на договора;
- цена за съхранение на документите- 200,00 / двеста / лева месечно,
с ДДС платими авансово- до пето число на текущия месец,
- прекратяване на договора- с изтичане на срока, по взаимно писмено
споразумение и едностранно- при забава в плащането над 30 дни.
…………………………………………………………………………
40.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Именуване на улици във вилни зони
„Боровете" и „До стопанския двор" - кв. Банево, гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 18 от ЗМСМА именува улиците във в. з.
„Боровете" и в. з. „До стопанския двор", съгласно действащия ПРЗ, както
следва
I. Във в.з. „Боровете"
1. от о.т. 250 до о.т. 252 – улица „Първа”
2. от о.т. 253 до о.т. 292 – улица „Втора”
3. от о.т. 297 до о.т. 295 – улица „Трета”
4. от о.т. 256 до о.т. 290 – улица „Четвърта”
5. от о.т. 254 до о.т. 257 – улица „Пета”
6. от о.т. 258 до о.т. 289 – улица „Шеста”
7. от о.т. 260 до о.т. 284 – улица „Седма”
8. от о.т. 278 до о.т. 283 – улица „Осма”
9. от о.т. 283 до о.т. 292 – улица „Девета”
10. от о.т. 266до о.т. 276 – улица „Десета”
11. от о.т. 264 до о.т. 267 – улица „Единадесета”
12. от о.т. 234 до о.т. 270– улица „Дванадесета”
13. от о.т. 235 до о.т. 258 – улица „Тринадесета”
14. от о.т. 256 до о.т. 340 – улица „Четиринадесета”
15. от о.т. 340 до о.т. 341 – улица „Петнадесета”
ІІ. Във вилна зона „До стопанския двор”
1. от о.т. 240 до о.т. 312 – улица „Първа”
2. от о.т. 301 до о.т. 306 – улица „Втора”
3. от о.т. 303 до о.т. 306 – улица „Трета”

4. от о.т. 307 до о.т. 318 – улица „Четвърта”
5. от о.т. 308 до о.т. 322 – улица „Пета”
6. от о.т. 316 до о.т. 317 – улица „Шеста”
7. от о.т. 322 до о.т. 324 – улица „Седма”
8. от о.т. 309 до о.т. 327 – улица „Осма”
9. от о.т. 328 до о.т. 337 – улица „Девета”
…………………………………………………………………………
41.Докладна записка от Гинка Дянкова – общински съветник от
група „Независими” в Общински съвет – Бургас относно:
Осигуряване на финансиране и изграждане на спортни съоръжения
за уличен фитнес на територията на „Приморски парк” и парк
„Езеро” в град Бургас.
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме
необходимите действия за изграждане на спортни съоръжения за
уличен фитнес на територията на „Приморски парк" и парк „Езеро” в
гр. Бургас, при съобразяване на предвижданията заложени в
действащите подробни устройствени планове.
2. След изготвяне на количествено стойностна сметка
необходимите финансови средства да бъдат предвидени в бюджета на
Община Бургас за 2012 г.
…………………………………………………………………………
42.Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности
при Общински съвет Бургас относно: Отпускане на средства за
финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица, двойки и
семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на
Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява списъка с кандидатите и размера на отпуснатата сума за
финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица , двойки и
семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община
Бургас, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото
решение.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО”
1. Станимир Любенов Люцканов Вх.№ 94-С 00044/01.03.2011 г.
Пост.адрес гр.Бургас, ул.”Цар Асен” № 16

2000 лв.

2. Росица Наскова Хаджиева- Вх.№ 94 Р 00027/02-03-2011 г
Пост.адрес гр.Бургас, к-с „Меден рудник”, бл.418, вх.Б;

2000 лв.

3. Стоян Иванов Митрев - Вх.№94-С 00045/-8.03.2011 г.
Пост.адрес гр.Бургас, ул.”Войнишка” № 5, ет.2

2000 лв.

4. Йорданка Георгиева Георгиева - Вх.94-Й 00015/10.03.2011г.
Пост.адрес гр.Бургас, к-с „Славейков” бл.23, вх.4

2000 лв.

5. Ваня Димитрова Гачева - Вх.№ 94-В 00039/ 11.03.2011 г
Пост.адрес гр.Бургас, к-с „Меден рудник”, ул.”Ленко” № 11

2000 лв.

6. Недка Докова Георгиева - Вх.№ 94-Н 00030/15.03.2011 г
Пост.адрес :Гр.Българово, ул.”Георги Кондолов” №9

2000 лв.

7. Стефания Константинова Сарикова-Вълева
Вх.№ 94-С 00048/15.03.2011 г.
Пост.адрес: гр.Бургас, ул.”Цар Симеон І” № 11.

2000лв.

8. Ангел Дойнов Мавров -Вх.№ 94-А 00007/19.03.2011 г.
Пост.адрес: гр.Бургас, ж.к.”Меден рудник” бл.95, вх.4

2000 лв.

9. Венцислава Огнянова Янакиева -Вх.№ 92-В 00011/21.03.2011 г.
Пост.адрес: гр.Бургас, ул.”Дебелт” № 11, вх.2

2000 лв.

10. Мариета Сашкова Доковска-Василева
Вх.№ 08-00 04034/ 23.03.2011 г.
Пост.адрес: гр.Бургас, кв.Долно Езерово ул.”Бели Искър”№ 24

2000 лв.

11. Даниела Николова Павлова - Вх.№ 08-00 04047 / 25.03.2011 г.
Пост.адрес: гр.Бургас, кв.Лозово, ул.”Ружа”№34

2000 лв.

12. Милена Михова Гечева - Вх.№ 08-00 04064 / 29.03.2011 г.
Пост.адрес: гр.Бургас, к/с „Изгрев”, бл.15, вх.5

2000 лв.

13. Мирослава Кирова Стоева- Вх. № 94-М 00055 / 30.03.2011 г.
Пост.адрес: гр.Бургас, бул.”Демокрация” №68, вх.Б

2000 лв.

14. Нели Георгиева Стоева -Вх.№ 94-Н 00025/11.01.2011 г.
Пост.адрес: Бургас, кв.Сарафово, ул.”Начо Иванов” № 7

2000 лв.

…………………………………………………………………………

43.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Валентина Денчева Желева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Валентина Денчева Желева с постоянен
адрес гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Захари Зограф" № 21,
еднократно сума от 1000 (хиляда) лева за покриване на комунално битови
разходи.
………………………………………………………………………
44.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Лиляна Жекова Жекова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Лиляна Жекова Жекова с постоянен адрес: гр.
Бургас, к/с „Лазур" бл. 9, вх. Б, ет. 6, еднократно сума от 500 лв.
(петстотин) лева за погасяване на задължения и покриване на комунално
битови разходи.
…………………………………………………………………………
45.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Пенка Илиева Илиева за сина й
Фьодар Згуров Янев.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Пенка Илиева Илиева, с постоянен адрес: гр.
Бургас, к/с „Славейков" бл. 40, вх. 8, ет. 8, ап. ляв, еднократно сума от 500
лв. (петстотин) лева за лечение на сина й Фьодар Згуров Янев.
…………………………………………………………………………
46.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице - Десислава Детелинова Добрева
за дъщеря й Евелина Калинова Добрева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Десислава Детелинова Добрева, с постоянен
адрес гр. Бургас, к/с „Меден Рудник" бл. 446, вх. 5, ет. 4, за дъщеря й

Евелина Калинова Добрева, еднократно сума от 1000 (хиляда) лева за
продължаване на лечението й.
…………………………………………………………………………
47.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Кирил Дойчев Тодоров.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Кирил Дойчев Тодоров с постоянен адрес: гр.
Бургас, к/с „Лазур”, бл. 41, вх. Б, ет. 1, еднократно сума от 500 лв.
(петстотин) лева за изготвяне на документи за преосвидетелстване.
…………………………………………………………………………
48.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Мирена Асенова Йорданова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Мирена Асенова Йорданова с постоянен адрес:
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Хан Телериг" № 16, еднократно сума от 500 лв.
(петстотин) лева за покриване на комунално битови разходи.
…………………………………………………………………………
49.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Роса Йовчева Бакалова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Роса Йовчева Бакалова с постоянен адрес: гр.
Бургас, к/с „Братя Миладинови", бл. 17 , ет. 8, ап. 34 , еднократно сума от
500 лв. (петстотин) лева за покриване на комунално битови разходи.
…………………………………………………………………………
50.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Мара Георгиева Недева за
дъщеря й Елена Трифонова Слакмазова.
РЕШЕНИЕ:

Да се предостави на Мара Георгиева Недева, за дъщеря й Елена
Трифонова Слакмазова с постоянен адрес: гр. Бургас, к/с „Славейков" бл.
76, вх.6, ап. 17 с настоящ адрес гр., Бургас, к/с „Славейков" бл. 1Б, вх.11,
еднократно сума от 700 лв. (седемстотин) лева за продължаване на
лечението й.
…………………………………………………………………………
51.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Пламен Петров Михалев за
дъщеря му Александра Пламенова Михалева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Пламен Петров Михалев с постоянен адрес: гр.
Бургас, к/с „Меден Рудник", ул. „Балкан" № 11, еднократно сума от 500
лв. (петстотин) лева за лечение на дъщеря му Александра Пламенова
Михалева.
…………………………………………………………………………
52.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Марина Димитрова
Стамболиева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Марина Димитрова Стамболиева с постоянен
адрес: гр. Бургас, м.с. Върли бряг, бл. 11, еднократно сума от 500 лв.
(петстотин) лева за покриване на комунално битови разходи.
…………………………………………………………………………
53.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Георги Ангелов Колибаров за
съпругата си Светлана Петрова Чобанова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Георги Ангелов Колибаров, с постоянен адрес :
гр. Бургас, к/с „Зорница" бл. 47, вх. 6, ет. 1, ап. 2, за съпругата му
Светлана Петрова Чобанова, еднократно сума от 1500 лв. (хиляда и
петстотин) лева за продължаване на лечението й.
…………………………………………………………………………

54.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Стефка Тонева Чавушиян.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Стефка Тонева Чавушиян с постоянен адрес: гр.
Бургас, ул. „Кирил и Методий" бл. 55, вх. Б, ет. 5, еднократно сума от 500
лв. (петстотин) лева за покриване на комунално битови разходи.
…………………………………………………………………………
55.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Славка Симеонова Великова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Славка Симеонова Великова с постоянен адрес
гр. Бургас, кв. Долно Езерово, кв. 28, бл. _, вх. 1, ет. 1, ап. 2 , еднократно
сума от 500 лв. (петстотин) лева за покриване на комунално битови
разходи.
…………………………………………………………………………
56.Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физическо лице – Стефка Илиева Германова за
сина й Стоян Илиев Германов.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Стефка Илиева Германова с постоянен адрес гр.
Бургас, с. Маринка, ул. „Христо Смирненски" № 16, за сина й Стоян
Илиев Германов еднократно сума от 700 лв. (седемстотин) лева за лечение.
…………………………………………………………………………
57.Питания.
…………………………………………………………………………
58.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физически лица Ева Кирилова Найденова за
подпомагане лечението на Георги Димитров Найденов.

РЕШЕНИЕ:
Да се изплати на Ева Кирилова Найденова за подпомагане лечението
на Георги Димитров Найденов, живущи в гр. Бургас, к-с „Зорница” бл.15,
вх.5, ет.1, ап.2 , еднократна сума от 3000 лв. /три хиляди/ лева за
продължаване на лечението, закупуването на скъпоструващи медикаменти
и за ежедневна рехабилитация.
…………………………………………………………………………
59.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в полза на физически лица Албена Самуилова Узунова и
Мария Димитрова Маринова.
РЕШЕНИЕ:
1. Да се изплати на Албена Самуилова Узунова, адрес в гр. Бургас, кв.
„Победа” ул. „Гоце Делчев” 30, еднократна сума от 2000 лв. /две
хиляди/ лева за продължаване на лечението в болницата,
закупуването на скъпоструващи медикаменти и за последваща
рехабилитация.
2. Да се изплати на Мария Димитрова Маринова, адрес в гр. Бургас, кс „Лазур” бл.41, вх.4, ет.6, еднократна сума от 2000 лв. /две хиляди/
лева за продължаване на лечението в болницата, закупуването на
скъпоструващи медикаменти и за последваща рехабилитация.
…………………………………………………………………………
60.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Удостояване на Георги Димитров
Найденов – Гого – музикант и певец със званието „Почетен
гражданин на Бургас”.
РЕШЕНИЕ:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” Георги
Димитров Найденов – Гого.
…………………………………………………………………………
61.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Удостояване на Васко Ристевски и
Стефан Иванов със званието „Почетен гражданин на Бургас”.
РЕШЕНИЕ:

Удостоява Васко Ристевски и Стефан Иванов със званието „Почетен
гражданин на Бургас”.
…………………………………………………………………………

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

