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

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

от Протокол № 51 

 

от заседанието на 21.07.2011 година 

 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Предложение за одобрение на Общ устройствен план на 

гр. Бургас и неговите квартали с техните землища – фаза Окончателен 

проект. 

 

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Удостояване на диригента Емил Чакъров посмъртно със 

званието „Почетен гражданин на Бургас”. 

 

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Участие на Община Бургас с проектно предложение по 

схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 

„Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински 

лечебни заведения в градските агломерации” на Оперативна програма 

„Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. 

 

4. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет 

"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Участие на 

Община Бургас с две проектопредложения за получаване на безвъзмездно 

финансиране на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на ОП 

„Околна среда 2007 – 2013”, за подобряване инфраструктурата за питейни 

и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. 

 

5. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет 

"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Даване на 

съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие 2007 – 2013 г.”, схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/1.1-12/2011: „Подкрепа за деинституционализация на 

социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”; Одобряване на 

терени общинска собственост за проектиране и изграждане на пет броя 

Център за настаняване от семеен тип; Даване на съгласие за създаване на 

социална услуга за деинституционализация на деца в риск и поемане на 

ангажимент за поддържане на услугата. 

  



6. Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет 

„Култура и образование” на Община Бургас относно: Даване на 

съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за 

създаване и развитие на социално предприятие и осигуряване на заетост на 

лица от уязвими групи по Приоритетна ос 5 – „Социално включване и 

насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 

5.1: „Подкрепа на социалната икономика” процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.02 „НОВИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2007 – 2013. 

 

7. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател 

на Общински съвет относно: Приемане на Правилник за финансово 

подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община 

Бургас. 

 

8. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП 

"ГЕРБ" относно: Изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с 

общинската администрация на Община Бургас. 

 

9. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател 

на Общински съвет относно: Избор на членове на Комисии. 

 

10. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в 

Общински съвет Бургас относно: Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община 

Бургас. 

 

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Промени в Капиталовата програма за 2011 г. 

 

12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Промяна в числеността на персонала и средствата за 

работни заплати и осигуровки по бюджета на общинско предприятие 

„Спортни имоти, паркинги и гаражи”. 

 

13.  Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател 

на Общински съвет относно: Избор на обществен посредник на 

територията на Община Бургас. 

 

14. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Допускане изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ І и УПИ ІІ в 

кв. 49 по плана на кв. Банево, гр. Бургас. 

 



15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 12, масив 22, 

местност „Келеман”, землище с. Твърдица. 

 

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 20, масив 76, 

местност „Муската”, землище гр. Бургас. 

 

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 1, масив 20, 

местност „Машатлъка”, землище кв. Ветрен, гр. Бургас. 

 

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 27, масив 105, 

местност „Курт тепе”, землище гр. Бургас. 

 

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 37, масив 21, 

местност „Кабата”, землище кв. Ветрен, гр. Бургас. 

 

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: 1. Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 6, масив 22, 

местност „Келеман”, землище с. Твърдица. 2. Одобряване на ПУП – ПРЗ за 

имот пл. № 7, масив 22, местност „Келеман”, землище с. Твърдица. 

 

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за трасе на пътна връзка за достъп до УПИ І-31, масив 130, местност 

„Хаджи тарла”, землище Лозово – ПИ с идентификатор 07079.3.1083 по 

КК на гр. Бургас. 

 

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за трасе на кабел 20kV за външно ел. захранване на БКТП – нов в  

УПИ І-2, масив 70, местност „Караянос”, землище кв. Долно Езерово – ПИ 

07079.827.49 по КК на гр. Бургас. 

 

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план –План за 

регулация на УПИ І, кв. 126 и УПИ І, кв. 127 по плана на Районен център 

„Меден рудник”, гр. Бургас. 

 

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящи се в с. Твърдица и с. Маринка, Община Бургас, чрез 

публичен търг с тайно наддаване. 



 

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска 

собственост, представляващ 90/590 кв. м. ид. части от УПИ ХІІІ-730, в кв. 

49 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас. 

 

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска 

собственост, представляващ 7/750 кв. м. ид. части от УПИ ІІ-82, в кв. 16 по 

плана на с. Извор, Община Бургас. 

 

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 ж. к. „Изгрев”, гр. Бургас. 

 

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска 

собственост, представляващ УПИ ХІV, в квартал 1 по ПУП-ПРЗ на ж. к. 

„Зорница”, гр. Бургас. 

 

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Продажба на съоръжение – трафопост, общинска 

собственост на „ЕВН България-Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, 

по реда на Закона за енергетиката. 

 

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 

физическо лица в УПИ ІХ-95, в квартал 27 по плана на с. Брястовец, 

Община Бургас, чрез продажба частта на общината. 

 

31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, 

т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – 

Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на 

Атанас Петров Атанасов. 

 

32. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Учредяване право на пристрояване и надстрояване на 

съществуваща двуетажна жилищна сграда с гараж, находяща се в 

съсобствен с Община Бургас поземлен имот с идентификатор 

07079.820.228 по КК на гр. Бургас, УПИ І-840 в кв.24 по ПУП-ПРЗ кв. 

Сарафово, гр. Бургас. 

 



33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Предоставяне на помещение – частна общинска 

собственост за осъществяване функциите на Вечерна гимназия „Захари 

Стоянов” гр. Бургас. 

 

34. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Изпълнение на проект по програма „Бъди 

шампион” и откриване на отделна бюджетна сметка в полза на 

изпълнението по програма „Бъди шампион”. 

 

35. Докладна записка от инж. Диян Славов – общински съветник и 

Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и 

публично-частно партньорство относно:  Приемане на нова начална 

тръжна цена на общински имоти: Почивна база/собственост на „Обреден 

комплекс” ЕООД/ в м. Ковач, землището на с. Звездец, Община Малко 

Търново съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 

търговете и конкурсите. 

 

36. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП 

"ГЕРБ" относно: Дофинансиране на ин витро лабораторията, изграждаща 

се на територията на МБАЛ-Бургас АД с общински средства. 

 

37. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет 

„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и 

спорт” относно: Закупуване на нова видеоколоноскопска сонда, за 

подмяна на амортизираната, за нуждите на „Комплексен онкологичен 

център – Бургас” ЕООД. 

 

38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Определяне на представител на Община Бургас в 

предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „ПСФК 

Черноморец – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-

решенията. 

 

39. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, 

финанси,  ИСД” относно:  Изкупуване на дялове от капитала на „Бургас 

Шеле Екосервиз” ООД от страна на „Чистота” ЕООД. 

 

40. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж за 

изграждане на плувен и спортен комплекс в УПИ – І в кв. 56 по плана на 

ж.к. „П. Р. Славейков”. 

 



41. Докладна записка от групата общински съветници на ПП 

„АТАКА” относно: Превозване на деца от град Бургас-център до детската 

градина в квартал Крайморие. 

 

42. Докладна записка от групата общински съветници на ПП 

„АТАКА” относно: Оборудване на автобусите на „Бургасбус”, в т. ч. и 

тези чиито закупуване предстои по ОП „Интегриран градски транспорт”, 

със системи за безжичен интернет. 

 

43. Докладна записка от групата общински съветници на ПП 

„АТАКА” относно: Молба за финансова подкрепа на танцова формация 

„Самодиви” към НЧ „Възраждане – 1927” с цел реализиране на участие в 

международен фолклорен фестивал в Италия. 

 

44. Докладна записка от Соня Георгиева – общински съветник, 

председател на постоянната комисия по „Култура, образование, наука, 

вероизповедание и читалищна дейност” при ОС-Бургас относно: 

Съфинансиране издаването на учебно помагало по музика. 

 

45. Докладна записка от Соня Георгиева – общински съветник, 

председател на постоянната комисия по „Култура, образование, наука, 

вероизповедание и читалищна дейност” при ОС-Бургас и Ваклин 

Стойновски – общински съветник относно: Съфинансиране издаването 

на книгата на доц. д-р Тодор Мишев от СУ „Климент Охридски” с работно 

заглавие „Паметта на Бургас” /история, психология, съвремие/ за 

промяната в именната система на улици, площади, градини, обекти, 

местности, училища и културно-просветни институции от първите години 

след Освобождението до наши дни. 

 

46. Докладна записка от Соня Георгиева – общински съветник и  

председател на „Комисия по култура, образование, наука, 

вероизповедание и читалищна дейност” при ОС-Бургас и Ваклин 

Стойновски – общински съветник относно: Предвиждане на 4500 лева 

при актуализацията на бюджета на Община Бургас за 2011 г. за закупуване 

на 100 бройки от албума „Магията Бургас”. 

 

47. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в 

Общински съвет Бургас относно: Удостояване с парични награди Васко 

Ристевски и Стефан Иванов за проявен героизъм и гражданска доблест при 

спасяване на пострадалите пътници в катастрофата на автомагистрала 

„Тракия” от 15.06.2011 г. 

 

48. Докладна записка от група общински съветници „Независими” 

относно: Намаляване на цената за автомобилен превоз на пътници 

извършван от „Бургасбус” ЕООД между село Изворище и квартал Банево и 

квартал Ветрен, град Бургас. 



 

49. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община 

Бургас относно: Промяна на името на ул. „Странджа” / от о.т. 1 до о.т. 5, 

о.т. 7, 9 и 10 /. 

 

50. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в 

Общински съвет-Бургас относно:  Преименуване на ул. „Фердинандова”. 

 

51. Докладна записка от Георги Манев – общински съветник от ПП 

СЕК относно: Отпускане на финансови средства за провеждане на 

международен детски фестивал „Мини Крал и Кралица Свят”-2011. 

 

52. 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. 
 

53. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Студентски съвет при Университет 

„Професор д-р Асен Златаров” за подпомагане на г-ца Снежана 

Костадинова Стоянова. 

 

54. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Альоша Асенов Кънчев. 

 

55. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Стойка Желязкова Йорданова за 

дъщеря й Женя Кенчева Йорданова. 

 

56. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Стоян Димитров Карчев. 

 

57. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Гергана Стоянова Апостолова за майка 

й Елена Янева Апостолова. 

 

58. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Николина Христова Танева за синът й 

Христо Димитров Тонев. 



 

59. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Маргарита Богданова Димитрова. 

 

60. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Иван Ламбов Бимбалов. 

 

61. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Бистра Господинова Желева. 

 

62. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Дойчо Янчев Дойчев. 

 

63. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Иванка Костадинова Батилова. 

 

64. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Иван Христов Тръпков. 

 

65. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Мария Желева Полименова за майка 

си Йорданка Иванова Пушкова. 

 

66. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Светослав Малешков Малешков. 

 

67. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Божанка Атанасова Димова. 

 

68. Искане за опрощаване на дължими публични задължения на Осман 

Юсеин Смаилов. 

 

69. Питания. 
 

70. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Провеждане на благотворителна кампания за набиране на 



средства по време на Национален конкурс за песен „Бургас и морето” за 

подпомагане лечението на Георги Димитров Найденов – Гого. 
 

71. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 

Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имоти пл. № 13 и 14, масив 

34, местност „Карабалъка“, землище с. Рудник, Община Бургас. 

 

………………………………………………………………………… 
 

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Предложение за одобрение на Общ 

устройствен план на гр. Бургас и неговите квартали с техните 

землища – фаза Окончателен проект. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 Одобрява Общ устройствен план на гр.Бургас и неговите квартали с 

техните землища във фаза окончателен проект, ведно с правилата и 

нормите за неговото прилагане и специфичните правила и норми по чл.13 

ал.3 от ЗУТ, със следното изменение :  Показателите за застрояване на 

УПИ ІІ, кв. І, поземлен имот с идентификатор 07079.618.4 по 

кадастралната карта на град Бургас стават 50 % озеленяване и  Кинт 0.5. 

………………………………………………………………………… 
 

 

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Удостояване на диригента Емил Чакъров 

посмъртно със званието „Почетен гражданин на Бургас”. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” – 

диригента Емил Чакъров (посмъртно). 

2. Именува Бургаски музикални празници на името на Емил 

Чакъров :  „Бургаски музикални празници Емил Чакъров”. 

 

………………………………………………………………………… 

 

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Участие на Община Бургас с проектно 

предложение по схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и 

оборудване на общински лечебни заведения в градските 

агломерации” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 

2013 г.”. 



 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013", Приоритетна ОС 1 

«Устойчиво и интегрирано градско развитие», схема ВG161РО001/1.1-

11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на 

общински лечебни заведения в градските агломерации" с проектно 

предложение с работно заглавие „Реконструкция и оборудване на 

Комплексен Онкологичен Център - Бургас". 

2. Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция 

по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години 

след приключване на дейностите по проекта. 

3. Комплексен Онкологичен Център - Бургас няма да бъде закрит за 

период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по 

проекта. 

 4. Община Бургас ще осигури собствен принос по проекта от 

бюджета на Община Бургас в размер от минимум 400 000 лева. 

 

………………………………………………………………………… 

 

4. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет 

"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Участие 

на Община Бургас с две проектопредложения за получаване на 

безвъзмездно финансиране на инвестиционни проекти по 

Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013”, за подобряване 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации 

между 2000 и 10 000 е.ж. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Одобрява участието на Община Бургас с проектопредложение с 

работно заглавие „Интегриран проект за управление на питейните и 

отпадъчни води - с. Рудник и м.с. Черно море, общ. Бургас, обл. 

Бургас" за получаване на безвъзмездно финансиране по Приоритетна 

ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013", за подобряване 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 

2000 и 10 000 е.ж. 

Дава съгласие, необходимото съфинансиране по проекта в размер от 

минимум 3% от стойността на проекта, да бъде осигурено от бюджета на 

Община Бургас. 

 

2. Одобрява участието на Община Бургас с проектопредложение с 

работно заглавие „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

отвеждане и пречистване на битовите отпадъчни води в гр. Българово, 

община Бургас" за получаване на безвъзмездно финансиране по 



Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013", за подобряване 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 

2000 и 10 000 е.ж. 
 Дава съгласие, необходимото съфинансиране по проекта в размер от 

минимум 3% от стойността на проекта, да бъде осигурено от бюджета на 

Община Бургас. 

 

………………………………………………………………………… 

 

5. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет 

"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Даване 

на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, схема за безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011: „Подкрепа за 

деинституционализация на социални институции, предлагащи 

услуги за деца в риск”; Одобряване на терени общинска собственост 

за проектиране и изграждане на пет броя Център за настаняване от 

семеен тип; Даване на съгласие за създаване на социална услуга за 

деинституционализация на деца в риск и поемане на ангажимент за 

поддържане на услугата. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Дава съгласие на Община Бургас за участие с проектно 

предложение за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Регионално развитие 2007 - 2013 г." схема за безвъзмездна финансова 

помощ ВО161РО001/1.1-12/2011: "Подкрепа за деинституционализация на 

социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" 

2. Одобрява предложените поземлените имоти за изграждане на пет 

броя Център за настаняване от семеен тип, както следва: 

• Поземлен имот с идентификационен № 07079.607.554 по 

кадастрална карта на гр. Бургас, съответстващ на УПИ I, кв.35 по плана на 

к-с "Лазур", гр. Бургас, с АЧОС № 2651/12.12.2000 г. и АЧОС № 

5251/03.10.2008 г. с площ по актуален план за регулация 1173 кв.м. и 

граници на имота: северозапад - ул. "Места", изток - улица, юг - пешеходна 

пътека и УПИ IV, югозапад - ул. "Калофер"; 

•  Поземлен имот с проектен идентификационен № 07079.658.55 по 

кадастрална карта на гр. Бургас съответстващ на новообразуван УПИ I и 

поземлен имот с проектен идентификационен № 07079.658.56 по 

кадастрална карта на гр. Бургас, съответстващ на УПИ III в кв.110 по плана 

на зона „Г", ж.р."Меден Рудник", гр. Бургас с обща площ 1610 кв.м. 

Новообразуваните УПИ I и III са получени от обединяване на УПИ I, II, III, 

IV, V в кв.110 по плана на зона „Г", ж.р."Меден Рудник". УПИ I с АЧОС № 

3625/22.04.2003 и граници североизток - ул. "Кооператор", югозапад - 

улица, югоизток - УПИ II, северозапад - улица; УПИ II с АЧОС № 



3626/22.04.2003 и граници: североизток - ул. "Кооператор", югозапад - 

улица, югоизток - УПИ III, северозапад; - УПИ I; УПИ III с АЧОС № 

3627/22.04.2003 и граници: североизток - ул. "Кооператор", югозапад - 

улица, югоизток - УПИ IV, северозапад - УПИ II; УПИ IV с № АЧОС 

3628/22.04.2003 и граници североизток - ул. "Кооператор", югозапад - 

улица, югоизток - УПИ V, северозапад - УПИ III; УПИ V с АЧОС № 

3629/22.04.2003 с граници североизток - ул. "Кооператор", югозапад - 

улица, югоизток - кв. 111, северозапад - УПИ IV; 

• УПИ II в кв.3 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас с АЧОС № 

5113/27.05.2008 г. с площ 1370 кв.м., с граници: североизток - улица, 

югоизток - УПИ III - 459, югозапад - УПИ I - 455, 456, северозапад - край 

на регулацията; 

• УПИ VІІІ-602 в кв.4 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас с АЧОС № 

3262/27.05/2002 г. и площ 1000 кв.м., с граници североизток - УПИ - VII, 

югозапад - УПИ - XIV, югоизток - улица; 

3.  Поема ангажимент за създаване на съответната социална услуга. 

4. До приключване на строителните работи по изпълнението на 

настоящия проект, ще стартира създаването на услугата, която ще бъде 

поддържана минимум 5 години след създаването й. 

 5. Предназначението на сградите/помещенията, обект на 

интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 

5 години след приключване на дейностите по проекта. 

6. Сградите/помещенията, обект на интервенция по проекта ще бъдат 

използвани за предоставяне на социални услуги в общността за период не 

по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта. 

 7. Децата да бъдат прехвърлени в новосъздадената услуга в срок до 

три месеца след приключване на дейностите по проекта. 

 

………………………………………………………………………… 

 

6. Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет 

„Култура и образование” на Община Бургас относно: Даване на 

съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за 

създаване и развитие на социално предприятие и осигуряване на 

заетост на лица от уязвими групи по Приоритетна ос 5 – „Социално 

включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област 

на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика” процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-

5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно 

предложение по Приоритетна ос 5 - „Социално включване и насърчаване 

на социалната икономика", Основна област на интервенция 5.1: „Подкрепа 



на социалната икономика", процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: ВG051РО001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ" по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007- 2013 

2. Дава съгласие, в случай на одобрение и финансиране на 

проектното предложение на Община Бургас по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., за създаване на общинско 

социално предприятие „Морски знаци” по реда на чл.51, ал.1 и чл.52 от 

Закона за общинската собственост. 

3. Утвърждава проекта за правилник на общинско социално 

предприятие за традиционни занаяти „Морски знаци" със следните 

изменение и допълнение на чл. 22 , който става :  

„Организационно-управленската структура и численият състав на 

предприятието е, както следва: 

1. директор – 1 щатна бройка 

2. счетоводител/стоковед – 0,5 щатни бройки 

3. социален работник – 1 щатна бройка 

4. хигиенист – 0,5 щатни бройки 

5. работници – 7 щатни бройки 

Обща численост: 10 щатни бройки.” 

 4. Дава съгласие помещенията , частна общинска собственост , с 

площ 108.38 кв.м., в сграда, находяща се на адрес: гр. Бургас, к-с 

Славейков, бл.47, партерен етаж, предназначени за обществено 

обслужване , Акт за общинска собственост №123/ 25.02.1997 г. , и граници 

на имота: югоизток - вход на блока, североизток -външен зид, северозапад 

- външен зид и югозапад - външен зид, да бъдат предоставени за нуждите 

на новосъздаденото социално предприятие. 

 5. Дава съгласие помещенията, описани в т.4 , да бъдат използвани 

от новосъздаденото социално предприятие за период не по-малък от 5 

години. 

 

………………………………………………………………………… 

 

7. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - 

Председател на Общински съвет относно: Приемане на Правилник 

за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на 

територията на Община Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 Приема Правилник за финансово подпомагане на приемни 

семейства, живущи на територията на Община Бургас:  

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИЕМНИ 

СЕМЕЙСТВА, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БУРГАС 



 
Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. С Правилника се определят реда, условията и процедурата за 

финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на 

Община Бургас, със средства, предвидени в Бюджета на Община Бургас.  

 

Чл.2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на приемни 

семейства, се гласуват всяка календарна година с Бюджета на Община 

Бургас, по предложение на Комисията за детето, създадена на основание 

чл. 20а от Закона за закрила на детето и във връзка с чл. 6 от Правилника за 

прилагане на Закона за закрила на детето по този правилник. 

 

Чл.3. Със средства, предвидени с Бюджета на Община Бургас, се 

финансират доброволни приемни и/или професионални приемни родители, 

живущи на територията на Община Бургас. 

 

Чл.4. Размерът на предоставената еднократна финансова помощ  е 

1 000 (хиляда) лева, независимо от броя на настанените деца в едно 

семейство. 

 

Чл.5. Право на помощ по този Правилник имат приемни семейства, в 

които са настанени деца за срок над една година. 

 

Чл.6. Предоставянето на средствата по този Правилник се извършва 

след решение на Общинския съвет до изчерпването на предвидената сума 

по чл.2. 

 

Чл.7. Искания за отпускане на еднократни помощи на приемни 

семейства се отправят до Комисия за детето при Община Бургас. Искането 

се депозира в деловодството на общинската администрация. 

 

Глава втора 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩИТЕ 

 

 Чл.8.(1) След настаняване и двумесечно наблюдение на детето в 

приемното семейство, в срок от 10 (десет) дни  се предоставят на Комисия 

за детето при Община Бургас следните документи: 

 1.Заповед за утвърждаване на приемното семейство от Директора на 

Дирекция „Социално подпомагане" - Бургас, съгласно чл. 13, ал. (1) и (3) 

от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване 

на приемни семейства и настаняване на деца в тях, приета с ПМС № 314 от 

04.12.2006 г., Обн. ДВ. бр.100 от 12.12.2006г.; 

2.копие на договор по реда на чл. 27 от Закона за закрила на детето; 



3.копие на Заповед за настаняване на детето в приемното семейство, 

съгласно чл. 17 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор 

и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, приета 

с ПМС № 314 от 04.12.2006 г., Обн. ДВ. бр.100 от 12.12.2006г.; 

4.план за действие за работа с детето, съгласно чл.18, ал. (2) от 

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на 

приемни семейства и настаняване на деца в тях, приета с ПМС № 314 от 

04.12.2006 г., Обн. ДВ. бр.100 от 12.12.2006г.; 

5.копие на документ от обучителя за преминал задължителен курс на 

обучение от одобрения кандидат; 

6.доклад за приемното семейство от социалния работник, работещ с 

детето, относно: нуждите, навиците и интересите на детето в новата 

семейна среда; особеностите в поведението и развитието на детето; 

здравословното състояние на детето; друга информация, която би 

подпомогнала приемното семейство в грижите за детето, нужди свързани с 

осигуряване на подходящи жилищни условия; лично пространство за 

детето; подходяща храна и режим на хранене; личните нужди на детето; 

условия за емоционално развитие; грижи за здравето и образованието; 

 (2) Комисията има право да поиска допълнителни документи при 

необходимост. 

 

Чл.9. Входираните искания за финансово подпомагане на приемни 

семейства се разглеждат от Комисия за детето при Община Бургас. 

 

Чл.10. При непълноти или неясноти в подадените документи, 

комисията уведомява приемните семейства в тридневен срок от 

заседанието си, като им дава конкретен разумен срок (не по-голям от 

месец) за попълване на празнотите или корекции. 

  

Чл.11.(1) Заседанията на комисията са редовни при присъствие на 

повече от половината от нейните членове. 

 (2) Заседанията на комисията са открити. 

 (3) Решенията за финансово подпомагане на приемни семейства  се 

вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, при явно гласуване. 

 

Чл.12. За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа 

разгледаните заявления, решението на комисията и резултатите от 

гласуването. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и 

протоколчика на комисията. 

 

Чл.13. Всеки заявител може да получи достъп до част от протокола, 

която касае само неговия случай. 

  

Чл.14.(1) Списъка с одобрените приемни семейства, както и 

размерът на отпусната сума се гласува в Общински съвет-Бургас, с 

докладна записка на Зам.кмета по „Здравеопазване и социални дейности”, 



изготвена от Дирекция „Социални дейности и трудова заетост” при 

Община Бургас.  

(2) Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности и 

Постоянната комисия по бюджет и финанси се произнасят по 

основателността на искането и размера на еднократната финансова помощ, 

като се съобразява с предвидените средства в бюджета на Община Бургас.  

(3) Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред, се 

произнася по законосъобразността на предложението.  

 

Чл.15. След шестмесечен период от настаняването на детето в 

приемното семейство, наблюдаващият социален работник от Отдел 

„Закрила на детето“ при дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас 

изготвя доклад за развитието на случая, както и разходването на 

предоставените средства.  

 

Чл.16. При настъпване на важни обстоятелства, засягащи детето, 

като: отказ на семейството да продължи да се грижи за детето; смърт на 

лицето или на детето, остатъка от предоставените средства се връщат в 

Община Бургас. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §1. Настоящият правилник е приет с решение на Общински съвет-

Бургас по т.7 от Протокол № 51/21.07.2011 г. 

 

………………………………………………………………………… 

 

8. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП 

"ГЕРБ" относно: Изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието 

му с общинската администрация на Община Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с 

общинската администрация на Община Бургас, както следва: 

 В чл.58, ал.2 се създава ново изречение второ със следния текст: 

 „Проекти на решения, свързани с търговски дружества, в които 

Община Бургас е съдружник или акционер, се внасят от представителите 

на Община Бургас, избрани от Общински съвет-Бургас или от определени 

от Кмета на Община Бургас.” 

 

………………………………………………………………………… 

 



9. 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 транспорт и 

съобщения, Комисията по контрол на качеството и видове СМР по 

ремонтно-асфалтовите дейности на територията на Община Бургас и 

Комисията по чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища,  общинския съветник Петко Атанасов 

Петков. 

2. Избира общински съветник Стефан Димитров Събев за член  на 

Постоянната комисия по транспорт и съобщения.  

3. Избира общински съветник Стефан Димитров Събев за член  на 

Комисията по контрол на качеството и видове СМР по ремонтно-

асфалтовите дейности на територията на Община Бургас. 

4. Избира общински съветник Стефан Димитров Събев за член  на 

Комисията по чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища.  

 

………………………………………………………………………… 

 

10. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в 

Общински съвет Бургас относно: Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на 

територията на Община Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. 

§ 1. В глава II, в чл. 4, ал.3 се отменя. 

§ 2. В глава II, в чл. 4, се създават нови алинеи 3, 4 и 5 както следва : 

"(3). Забранява се извършването на религиозна пропаганда по 

домовете на гражданите, без изразено от страна на последните изрично 

предварително съгласие за това. 

(4). Забранява се извършването на религиозна агитация по улиците 

на града посредством раздаването на безплатни печатни материали - 

брошури, дипляни, книги и други. 

(5). Забранява се каквато и да било религиозна агитация при 

провеждане на обществени мероприятия, празници, чествания и други. 

Забранява се извършването на религиозна агитация на открито, 



включително посредством използването на технически средства, като 

например различни звукови устройства - мегафони, усилватели и други." 

§ 3. Наредбата влиза в сила след изтичане на срока за контрол за 

законосъобразност на актовете на Общинския съвет от Областния 

управител. 

 

………………………………………………………………………… 

 

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Промени в Капиталовата програма за 

2011 г. 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Завишава годишната задача на следните обекти: 

• обект № 1727 „СУБД офис пакети и операционни системи", §§5301, 

с 7 485 лв. собствени бюджетни средства. 

• обект № 1641 „Сървърни системи и оборудване", §§5201, с 22 000 

лв. собствени бюджетни средства. 

• обект № 1421 „Компютърни мрежи, комуникационни системи и 

оборудване", §§5201, с 10 775 лв. собствени бюджетни средства. 

• обект № 1729 „Софтуер за е-услуги", §§5301, да бъде преименуван 

на „Софтуер за е-регистри" и да бъде завишен с 2 800 лв. собствени 

бюджетни средства. 
 

2. Намаля годишната задача на следните обекти: 

• обект № 1759, „Електронна система за паркиране III - та 

поликлиника", §§5203, с 40 000 лв. собствени бюджетни средства. 

• обект № 1674 „Електронно информационна система плувен басейн 

Флора", §§5219, с 9 130 лв. с източник на финансиране ИБС. 

• обект № 1728 „Електронен архив", §§5301, с 23 000 лв. собствени 

бюджетни средства. 

• обект № 1639 „Принтери и МФУ", §§5201, с 1910 лв. собствени 

бюджетни средства. 

• обект № 1640 „Компютри Община Бургас", §§5201, с 1 150 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства. 
 

3. Включва нови обекти : 

 • оборудване за обществен и наказателен паркинг, находящ се на ул. 

„Гурко", III - та поликлиника с обща стойност 25 130 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства. 

• закупуване на уреди тип колела - хидроридер за вода за лица с 

увреждания и отклонения в здравния статус с обща стойност 12 000 лв. с 

източници на финансиране ИБС 9 130 лв. и собствени бюджетни средства 

2 870 лв. 
 

 4. Отпада обект № 1540 „ГИС модули", §§5301 със стойност 5 000 

лв. собствени бюджетни средства. 



 

 5. Намалява размера на годишната задача на следните обекти: 

 Обект № 1245: „Изменения на ПУП/ПРЗ" - с 14 740 лв. БК 

 Обект № 1567: „Обслужващи улици кв.11а ж.к"Лазур" - с 5 000 лв. 

СБС 

 Обект № 1675: „Съфинансиране на канализация и ПСОВ" с.Извор -  

с 70 000 лв. СБС 

 Обект № 1603:  „Тролейбусен транспозт в ЦГЧ  гр.Бургас -

реконструкция на ул.осветление по стълбовете на контактната 

мрежа" - с 40 000 лв. БК 

 Обект № 1586: „Изграждане на улица към бл.7 и 7а в к-с"Славейков" 

- с 30 000 лв. БК 

 Обект № 413: „Канализация Долно Езерово и КПС с тласкател" - 63 

000 лв. СБС 

 Обект № 1602: „Строително-ремонтни дейности покрив ДЯ №3" - с 2 

000 лв. ИБФ  

 6. Увеличава годишната задача на следните обекти: 

 

 Обект № 1349: „Реконструкция на ул.Хр.Ботев и ул. „Цар Петър” – ІІ 

етап -годишната задача се увеличава със 70 000 г;в СБС и става 1 295 

000. 

 Обект № 1109: „Реконструкция ул.осветление на ул."Транспортна" - 

годишната задача се увеличава с 13 000 лв. БК като става 123 000 лв. 

 Обект № 1454: „ДСП микробус" - годишната задача се увеличава с 8 

000 лв. СБС като става 35 000 лв. 

 Обект № 1596: „ Модули за лекарски кабинети в с.Маринка" - 

годишната задача се увеличава с 2 000 лв. ИБФ като става 15 000 лв. 

 Обект № 1747: „Трансфер за оборудване на МЦ в ж.к. „Меден 

рудник" - увеличава се размера на годишната задача с 21 000 лв. и 

става общо 71 000 лв. с източник на финансиране СБС. Променя се 

името на обекта във „Трансфер за оборудване на МЦ в ж.к. „Меден 

рудник"- за оборудване и откриване на партида към ЕВН. 

 Обект № 1619: „Деинституционализация на 4 центъра за настаняване 

от семеен тип. - увеличава се размера на собствените средства с 31 

000 лв. с източник на финансиране СБС. 
 

 7. Променя източника на финансиране в рамките на годишната за 

обектите,  както следва: 

 

 Обект № 1618: „Реконструкция и модернизация на рибарско 

пристанище в кв.Сарафово" - променя се източника на финансиране, 

като средства в размер на 40 000 лв. от източник на финансиране 

Външни средства се променят в източник на финансиране БК. 



 Обект № 1739: „ОУП на с.Извор" - променя се източника на 

финансиране за годишната задача от 10 000 лв., като от източник на 

финансиране Други става източник на финансиране БК. 

 Обект № 1711: „Лесоустройствен проект на Лесопарк „Росенец" - 

променя се източника на финансиране за годишната задача от 10 000 

лв., като от източник на финансиране Други става източник на 

финансиране БК. 

 Обект № 1318: „Възстановаване на улични настилки в кв."Победа" - 

увеличава се с 8 000 лв. източника на финансиране от източник СБС, 

и се намаляват с 8 000 лв. средствата от източник на финансиране 

Други. 

 

8. Включва нов обект в разчета за капиталови разходи , както следва: 

 Нов: „Проектиране на пасарелки по ул."Янко Комитов" - годишна 

задача 11740 лв. , с източник на финансиране БК .  

 

………………………………………………………………………… 

 

12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Промяна в числеността на персонала и 

средствата за работни заплати и осигуровки по бюджета на 

общинско предприятие „Спортни имоти, паркинги и гаражи”. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

            1. Увеличава числеността на персонала към дейност “Икономически 

дейности и услуги” за общинско предприятие „Спортни имоти, паркинги и 

гаражи” с 34 щатни бройки. 

            2. Увеличава средствата за работни заплати и осигуровки за 

общинско предприятие „Спортни имоти, паркинги и гаражи” със  76 000 

лева за 2011 година, в т.ч. за работни заплати – 64 700 лева и за осигуровки 

– 11 300 лева. 

            3. Утвърждава разпределението на допълнителните средства за 

работни заплати по месеци, както следва:  

 

Месеци Дейност „Икономически дейности и услуги” 

Август 15 200 

Септември 15 200 

Октомври 15 200 

Ноември 15 200 

Декември 15 200 

всичко 76 000 

 

………………………………………………………………………… 

 



13. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - 

Председател на Общински съвет относно: Избор на обществен 

посредник на територията на Община Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Не избира обществен посредник на територията на Община Бургас. 

 

………………………………………………………………………… 

 

14. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Допускане изменение на ПУП – ПРЗ на 

УПИ І и УПИ ІІ в кв. 49 по плана на кв. Банево, гр. Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

На основание чл.62а, ал.2 и ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински 

съвет дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване на УПИ I и УПИ II, кв.49 по плана на кв. Банево, 

гр. Бургас, с който от УПИ II и част от УПИ I в обхвата на имот №1271 да 

се обособи нов УПИ II, при спазване изискванията на чл.19, ал.1, т.1 от 

ЗУТ, с предвидено за него ниско жилищно застрояване с показатели по 

чл.19 от Наредба №7 за ПН по УТ в съответствие с устройствена зона Жм 

и при запазване отреждането за нов УПИ I - „за озеленяване и магазин". 

Изменението на ПРЗ да се изготви в обем и съдържание съгласно 

изискванията на Наредба №8 за ОС на УСП на МРРБ. 

 Одобряването на изменението на ПРЗ да стане след провеждане на 

процедурите по чл.128 и чл.129 от ЗУТ. 

 

………………………………………………………………………… 

 

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 

12, масив 22, местност „Келеман”, 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 Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№ 12, 

масив 22, местност „Келеман", землище с.Твърдица, с който за имота се 

обособява УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, отредени за 

отреден за „вилна сграда" с предвидени показатели за застрояване в 

съответствие с ОУП на землището на с.Твърдица, УПИ VIII, отреден „за 

улица" и УПИ IX - за „ТП" с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ - 5.64% 

и обособяване на уширение на обслужваща улица при о.т. 11. 



………………………………………………………………………… 

 

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 

20, масив 76, местност „Муската”, землище гр. Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

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

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№ 20, 

масив 76, местност „Муската", землище гр.Бургас, идентичен с имот с 

идентификатор 07079.2.2185 по КККР, с който се обособява УПИ III, 

отреден за „складова база за промишлени стоки, магазин, административна 

сграда и КОО" с предвидено застрояване с показатели по чл.25 от Наредба 

№7 за ПН по УТ за устройствена зона Пп, с приложена редукция по чл.16 

от ЗУТ - 1,42% и се предвижда продължение на обслужваща улица с 

габарит 10,00м от о.т. 678 до о.т. 679. 

 

………………………………………………………………………… 

 

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 

1, масив 20, местност „Машатлъка”, землище кв. Ветрен, 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.№1, масив 

20, местност „Машатлъка", землище кв.Ветрен, гр.Бургас, с който за имота 

се обособяват УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ 

VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XII, отредени за 

„малкоетажно жилищно строителство" с предвидено застрояване с 

показатели по чл.19 от Наредба №7 за ПН по УТ за устройствена зона Жм, 

УПИ XIII, отреден за „обслужваща улица" и с приложена редукция по 

чл.16 от ЗУТ - 3,17% и се предвижда нова обслужваща улица с габарит 

9,00м от о.т. 6А до о.т. 203. 

 

………………………………………………………………………… 

 

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 

27, масив 105, местност „Курт тепе”, землище гр. Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  



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

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на имот пл.№ 27, 

масив 105, местност „Курт тепе", идентичен с поземлен имот с 

идентификатор 07079.3.1971 по КККР, землище гр.Бургас, съгласно който 

за имота се обособява УПИ XI отреден за „складова база за промишлени 

стоки" с предвидено застрояване с показатели по чл.25 от Наредба №7 за 

ПН по УТ за устройствена зона Пп и с приложена редукция по чл.16 от 

ЗУТ - 3,76% и се предвижда нова обслужваща улица с габарит 9,00м от о.т. 

I до о.т. 9. 

 

………………………………………………………………………… 

 

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 

37, масив 21, местност „Кабата”, землище кв. Ветрен, 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.№37 масив 

21, местност „Кабата", землище кв.Ветрен, гр.Бургас, с който за имота се 

обособяват УПИ II, отреден за „четири броя вилни сгради" с предвидено 

застрояване с показатели по чл.29 от Наредба №7 за ПН по УТ за 

устройствена зона Ов, с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ - 11,47% и се 

предвижда нова обслужваща улица с габарит 6,00м от о.т. 61А до о.т. 61Б. 

 

………………………………………………………………………… 

 

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: 1. Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. 

№ 6, масив 22, местност „Келеман”, землище с. Твърдица. 2. 

Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 7, масив 22, местност 

„Келеман”, 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.№ 6, масив 22, местност „Келеман", землище с.Твърдица, с който 

за имота се обособява УПИ II, отреден за „рекреационни дейности за шест 

броя сгради" с предвидени показатели за застрояване в съответствие с 

ОУП на землището на с.Твърдица, с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ - 

3,43%. 



 2.  Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 

имот пл.№ 7, масив 22, местност „Келеман", землище с.Твърдица, с който 

за имота се обособява УПИ I, отреден за „рекреационни дейности за шест 

броя сгради" с предвидени показатели за застрояване в съответствие с 

ОУП на землището на с.Твърдица, с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ - 

5,30%. 

 

………………………………………………………………………… 

 

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен 

план – Парцеларен план за трасе на пътна връзка за достъп до УПИ І-

31, масив 130, местност „Хаджи тарла”, землище Лозово – ПИ с 

идентификатор 07079.3.1083 по КК на гр. Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

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

Общински съвет Бургас одобрява изменението на ПУП-Парцеларен план 

за трасе на пътна връзка за достъп до УПИ 1-31, масив 130, местност 

„Хаджи тарла", землище Лозово - ПИ с идентификатор 07079.3.1083 по КК 

на гр.Бургас. 

 

………………………………………………………………………… 

 

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен 

план – Парцеларен план за трасе на кабел 20kV за външно ел. 

захранване на БКТП – нов в  УПИ І-2, масив 70, местност 

„Караянос”, землище кв. Долно Езерово – ПИ 07079.827.49 по КК на 

гр. Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 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 ПУП-Парцеларен 

план за трасе на кабел 20кV за външно ел.захранване на БКТП - нов в УПИ 

1-2, масив 70, местност "Караянос", землище кв.Долно Езерово - ПИ 

07079.827.49 по КК на гр.Бургас. 

 

………………………………………………………………………… 

 

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен 

план –План за регулация на УПИ І, кв. 126 и УПИ І, кв. 127 по плана 

на Районен център „Меден рудник”, гр. Бургас. 



 

РЕШЕНИЕ:  

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 и чл.134, 

ал.1, т.1 във връзка с чл.62а, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява 

изменението на ПУП-План за регулация на кв.126 и кв.127 по плана на 

Районен център "Меден Рудник", гр. Бургас, с което се обособява 

обслужваща улица с габарит 9.00 м. с о.т. 792В - о.т. 792Б и о.т. 792А, 

съгласно кафявите и зелени линии и надписи. 

 2. Допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от 

АПК. 

 

………………………………………………………………………… 

 

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, находящи се в с. Твърдица и с. Маринка, 

Община Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение 

 

………………………………………………………………………… 

 

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна 

общинска собственост, представляващ 90/590 кв. м. ид. части от 

УПИ ХІІІ-730, в кв. 49 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община 

Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се продаде на Иванка Ценкова Баева, с постоянен адрес: 

гр.Бургас, ул. „Хан Аспарух" №19, ет.3, общинския урегулиран поземлен 

имот, представляващ 90/590 кв.м. идеални части от УПИ ХІІІ-730, кв.49 по 

плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас, целият с площ 590 кв.м., 

при граници: север-УПИ VІ-729, УПИ ХІХ-729, изток-УПИ ХІІ-727, юг-

улица, запад-УПИ-ХІV-731 за сумата от 3 400 /три хиляди и четиристотин/ 

лева, без ДДС. 

 

………………………………………………………………………… 

 

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна 



общинска собственост, представляващ 7/750 кв. м. ид. части от УПИ 

ІІ-82, в кв. 16 по плана на с. Извор, Община Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се продаде на Никола Стоянов Николов, с постоянен адрес: 

гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.68, вх.5, ет.6, общинския урегулиран 

поземлен имот, представляващ 7/750 кв.м. идеални части от УПИ ІІ-82, 

кв.16 по плана на с.Извор, Община Бургас, целият с площ 750 кв.м., при 

граници: север-УПИ І-83, изток-улица, юг-УПИ ХІІІ-84,УПИ ІІІ-81, запад-

улица, за сумата от 130 /сто и тридесет/ лева, без ДДС. 

 

………………………………………………………………………… 

 

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 ж. к. 

„Изгрев”, гр. Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се в ж.к. 

„Изгрев”, 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 ж.к. „Изгрев”, гр.Бургас, с 

идентификатор 07079.501.217 по одобрената кадастрална карта (КК) на гр. 

Бургас, целият с площ 1892 /хиляда осемстотин деветдесет и два/ кв.м, при 

съседи: 07079.501.218, 07079.501.215, 07079.501.379, 07079.501.312 и 

07079.501.408 с начин на трайно ползване: за комплексно обществено 

обслужване /КОО/, идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /трето 

римско / с площ 1892 / хиляда осемстотин деветдесет и два / кв.м., в 

квартал 36 /тридесет и шест/ по ПУП-ПРЗ на к/с „Изгрев”, гр. Бургас, при 

граници: североизток- УПИ VII „За трафопост” и паркинг, югоизток- 

улица, югоизток- улица, югозапад- УПИ ІІ-24 и северозапад - улица, 

актуван с Акт №6346/22.06.2011г. год. за частна общинска собственост, с 

начална тръжна цена 1131043 /един милион сто тридесет и една хиляди и 

четиридесет и три / лева, без ДДС. 

2. Недвижим имот, находящ се в ж.к. „Изгрев”, гр.Бургас, с 

идентификатор 07079.501.376 по одобрената кадастрална карта на гр. 

Бургас, целият с площ 537 /петстотин тридесет и седем/ кв.м, при съседи: 

07079.501.379, 07079.501.377, с начин на трайно ползване: за жилищно 

строителство, идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-общ 

/четвърто римско,/ с площ 537 /петстотин тридесет и седем/ кв.м., в 

квартал 36 /тридесет и шест/ по ПУП-ПРЗ на к/с „Изгрев”, гр. Бургас, при 



граници: североизток- УПИ I, югоизток- УПИ I, югозапад- УПИ V-76, 

северозапад- паркинг, актуван с Акт №6230/23.11.2010 год. за частна 

общинска собственост, с начална тръжна цена 328 706 лв. /триста двадесет 

и осем хиляди седемстотин и шест/ лева, без ДДС. 

 3. Недвижим имот, находящ се в ж.к. „Изгрев”
 
с идентификатор 

07079.501.378 по одобрената кадастрална карта на гр. Бургас, целият с 

площ 400 /четиристотин/ кв.м, при съседи: 07079.501.377, 07079.501.379, с 

начин на трайно ползване: за жилищно строителство, идентичен с 

урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-общ /шесто римско,/ с площ 400 

/четиристотин/ кв.м., в квартал 36 /тридесет и шест/ по плана на к/с 

„Изгрев”, гр. Бургас, при граници: североизток- УПИ V-76, югоизток- 

улица, югозапад- УПИ III , северозапад - паркинг, актуван с Акт 

№6231/23.11.2010 год. за частна общинска собственост, с начална тръжна 

цена 244 846лв /двеста четиридесет и четири хиляди осемстотин 

четиридесет и шест/ лева, без ДДС. 

 

………………………………………………………………………… 

 

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна 

общинска собственост, представляващ УПИ ХІV, в квартал 1 по 

ПУП-ПРЗ на ж. к. „Зорница”, гр. Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 Да се продаде на „Бултехкар” ЕООД със седалище гр.Бургас и адрес 

на управление: ул. „Абоба” №14А, ет.3, представлявано от Николай 

Иванов Ружев- управител, недвижим имот, частна общинска собственост, 

находящ се в ж.к. „Зорница”, гр. Бургас, представляващ УПИ XIV 

/четиринадесет римско/, с площ 1009 /хиляда и девет/ кв.м., в квартал 1 

/първи/ по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница”, гр.Бургас, при граници: север -

улица; изток - УПИ XIII и УПИ XII; юг - УПИ XI и улица; и запад -улица и 

УПИ XV; с идентификатор по КК 07079.601.194, при граници 

07079.601.197; 07079.601.196; 07079.601.195; 07079.601.135; 07079.601.193 

и 07079.601.136, за сумата 624 040 лв. /шестстотин двадесет и четири 

хиляди и четиридесет/ лева, без ДДС. 

 

………………………………………………………………………… 

 

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Продажба на съоръжение – трафопост, 

общинска собственост на „ЕВН България-Електроразпределение” 

АД, гр. Пловдив, по реда на Закона за енергетиката. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 



1. Допълва Годишната програма на Община Бургас за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2011 год., приета Общински 

съвет - Бургас, с имот - частна общинска собственост, представляващ 

самостоятелен обект - ТП, със застроена площ 6 /шест/ кв.м., с 

идентификатор 07079.622.46.2 по одобрена КК на гр. Бургас, построен в 

УПИ II /две римско/, квартал 1 /едно/ по ПУП - ПРЗ на Парк „Езеро”, гр. 

Бургас, за който е съставен Акт №6352/ 01.07.2011год. за частна общинска 

собственост. 

Промяната да бъде отразена на интернет страницата на Община 

Бургас. 

  

 2. Продава на „ЕВН България – „Електроразпределение” АД, гр. 

Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. 

Данов” №37, ЕИК 1155521901, регистрирано по ф.д. №2436/2000 год. по 

описа на Пловдивски окръжен съд, самостоятелен обект - оборудван 

трафопост, със застроена площ 6 /шест/ кв.м., с идентификатор 

07079.622.46.2 по одобрена КК на гр. Бургас, построен в УПИ II /две 

римско/, квартал 1 /едно/ по ПУП - ПРЗ на Парк ,.Езеро”, гр. Бургас, ведно 

с оборудване, за сумата 63803 /шестдесет и три хиляди осемстотин и три/ 

лева, без ДДС, включваща стойността на сградата – 3450 /три хиляди 

четиристотин и петдесет/ лева и стойността на оборудване – 60352 

/шестдесет хиляди триста петдесет и два/ лева, без ДДС, ведно с правото 

на строеж и правото на прокарване върху общинска земя. 

 

………………………………………………………………………… 

 

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между 

Община Бургас и физическо лица в УПИ ІХ-95, в квартал 27 по 

плана на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на 

общината. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Прекратява съсобственост с Николай Станков Димов с постоянен 

адрес: гр.Бургас, ж.к. „Славейков” бл.60, вх.1, ет.3, ап.7 чрез продажба 

частта на общината в недвижим имот, находящ се в с. Брястовец, Община 

Бургас, представляваща 99/1099 (деветдесет и девет върху хиляда и 

деветдесет и девет) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот 

/УПИ/ ІХ-95 (девет римско за имот с планоснимачен номер деветдесет и 

пет), целият с площ 1099 (хиляда и деветдесет и девет) кв.м., в квартал 27 

(двадесет и седем) по плана на с. Брястовец, Община Бургас, при граници 

на целия имот: север - УПИ VІІІ-95; изток- улица; юг - УПИ ХVІІ-95 и 

УПИ ХІІ-98; запад - УПИ VІІ-96; за сумата 2450 (две хиляди четиристотин 

и петдесет) лева, без ДДС. 

 



………………………………………………………………………… 

 

31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на 

основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби 

към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на 

Общинската служба по земеделие – Бургас, за възстановяване 

правото на собственост на наследниците на Атанас Петров Атанасов. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 Дава съгласие проектен имот № 000299 с проектна площ 46.317 дка и 

начин на трайно ползване: изоставена нива, IX категория в местността 

„Куру тарла", при граници: им. №№ 000233, 000047 и 000051, образуван от 

имот № 000048 по КВС на землище с. Димчево. Община Бургас, целият с 

площ 81,160 дка, актуван с Акт 5743/06.07.2009г. за частна общинска 

собственост, да бъде предоставен на Общинската служба по земеделие - 

Бургас, за довършване на производството по възстановяване на признатата 

собственост на наследниците на Атанас Петров Атанасов, съгласно 

съдебно решение №1655/26.10.2007г. по гр. дело №1359 по описа за 2007 г. 

на БРС. 

 

………………………………………………………………………… 

 

32. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване и 

надстрояване на съществуваща двуетажна жилищна сграда с гараж, 

находяща се в съсобствен с Община Бургас поземлен имот с 

идентификатор 07079.820.228 по КК на гр. Бургас, УПИ І-840 в кв.24 

по ПУП-ПРЗ кв. Сарафово, гр. Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Дава съгласие за учредяване право на пристрояване и надстрояване с 

обща РЗП- 239 (двеста тридесет и девет) кв.м. на съществуваща двуетажна 

жилищна сграда с идентификатор 07079.820.228.4 и гараж с 

идентификатор 07079.820.228.5 по КК на гр. Бургас, собственост на 

Стефан Димитров Бърнев и Любов Георгиева Бърнева, двамата с 

постоянен адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Ремсова" №10г, построена 

в северната част на УПИ І-840 (едно римско - осемстотин и четиридесет) в 

кв. 24 (двадесет и четири) по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, целият с 

площ от 1366 кв.м., с идентификатор 07079.820. 228 по КК на гр. Бургас, с 

площ 1373 кв.м., при съседи: 07079.820.229, 07079.820.230, 07079.820.238, 

07079.820.239, 07079.820.915, съгласно одобрен инвестиционен проект, за 

сумата 7400 /седем хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС. 



 

………………………………………………………………………… 

 

33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на помещение – частна 

общинска собственост за осъществяване функциите на Вечерна 

гимназия „Захари Стоянов” гр. Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се отдаде за безвъзмездно ползване на вечерна гимназия „Захари 

Стоянов” гр. Бургас - недвижим имот. находящ се в гр. Бургас, ул. 

„Странджа" №15, представляващ подблоково помещение, с обща полезна 

площ от 67,92 кв.м, при граници: изток - стълбище до вх. „Б”, запад - ул. 

„Странджа”, север - проход, юг- „Аела стил” ООД, актуван с акт за частна 

общинска собственост № 1258/14.04.1999г., за срок от 5 /пет/ години, 

 Недвижимият имот да се ползва за осъществяване функциите на 

вечерна гимназия „Захари Стоянов” гр. Бургас. 

 

………………………………………………………………………… 

 

34. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Изпълнение на проект по програма „Бъди 

шампион” и откриване на отделна бюджетна сметка в полза на 

изпълнението по програма „Бъди шампион”. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Дава съгласие за изпълнение на проект по програма „Бъди 

шампион"; Открива отделна бюджетна сметка в ползва на 

изпълнението на Програма „Бъди шампион" със сума 36 600 

/тридесет и шест и шестстотин/ лв. с вкл. ДДС, с източник на 

финансиране мостово съфинансиране на проекти. 

2. Дава съгласие предназначението на обекта на инвестиция по 

проекта да не се променя и да се ползва съгласно неговото 

предназначение – за футболно игрище. 

 

………………………………………………………………………… 

 

35. Докладна записка от инж. Диян Славов – общински съветник и 

Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и 

публично-частно партньорство относно:  Приемане на нова 

начална тръжна цена на общински имоти: Почивна 

база/собственост на „Обреден комплекс” ЕООД/ в м. Ковач, 

землището на с. Звездец, Община Малко Търново съгласно чл. 3, ал. 



3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол 

/ЗПСК/ и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1.  Определя нова начална тръжна цена в размер на 380 000 /триста и 

осемдесет хиляди/ лева за продажбата на общински имот: Почивна 

база/собственост на "Обреден комплекс" ЕООД /в м. Ковач, землището на 

с. Звездец, Община Малко Търново. 

-  определя стъпка на наддаване 5 000 /пет хиляди/ лева; 

-  депозит за участие 38 000 /тридесет и осем хиляди / лева; 

-  метод на приватизация- публичен търг с явно наддаване. 

2.  Търгът да се проведе на 16-я ден от датата на обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 17.00 ч., в Заседателната зала на 

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26. 

3.  Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация 

и ПЧП, ул. "Конт Андрованти" № 1-3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 

часа, в срок до 15-я ден включително от датата на обнародването на 

решението в "Държавен вестник", на цена 200 /двеста/ лева платими в брой 

в касата на Агенцията. 

4.  Депозитът за участие в размер на 38 000 /тридесет и осем хиляди/ 

лева да се внесе по банков път до 15-ия ден включително от датата на 

обнародването на решението в "Държавен вестник", по IBAN сметка на 

Агенцията за приватизация и ПЧП- Бургас, № ВG 28 SOМВ 9130 32 

23998456, ВIС на "Общинска банка" АД- Бургас - SOМВВGSF. Връщането 

на депозита се извършва безкасово - с платежно нареждане по банковата 

сметка на кандидата в срок пет работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на Надзорния съвет на Агенцията за определяне 

на спечелилия участник. 

 5.  Огледът на обекта се извършва с представител на Агенцията през 

всички работни дни до 15-я ден включително от датата на обнародването 

на решението в "Държавен вестник", след представен платежен документ 

за закупена тръжна документация. 

6.  Срок и място за подаване на предложенията за участие в търга - в 

Агенцията всеки работен ден до 15-ия ден включително от датата на 

обнародването на решението в "Държавен вестник". Изпращане на 

предложения по пощенски път не се допуска. 

7.  Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, 

сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за 

съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и 

поемане на менителни задължения. 

 8. Възлага на АППЧП да организира и проведе търга. 

 

………………………………………………………………………… 

 



36. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП 

"ГЕРБ" относно: Дофинансиране на ин витро лабораторията, 

изграждаща се на територията на МБАЛ-Бургас АД с общински 

средства. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 При актуализация на бюджета за 2011 г. да бъде предвидена сумата 

от 50 000 /петдесет хиляди/ лв., предназначени за дооборудване 

структурата по асистиране репродукция при МБАЛ-Бургас. 

 

………………………………………………………………………… 

 

37. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет 

„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост 

и спорт” относно: Закупуване на нова видеоколоноскопска сонда, за 

подмяна на амортизираната, за нуждите на „Комплексен 

онкологичен център – Бургас” ЕООД. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Дава съгласие за закупуване на нова видеоколоноскопска сонда – на 

приблизителна стойност до 50 000 лв.(петдесет хиляди  лева). 

2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на „Комплексен 

онкологичен център – Бургас” ЕООД. 

 

………………………………………………………………………… 

 

38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Определяне на представител на Община 

Бургас в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на 

„ПСФК Черноморец – Бургас” АД и определяне начина на гласуване 

на проекто-решенията. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 I. Избира Костантин Йорданов Луков за представител на Община 

Бургас в редовното годишно общо събрание на акционерите на „ПСФК 

Черноморец Бургас" АД, гр. Бургас, което ще се проведе на 20.08.2011 г. 

от 12:00 часа в конферентната зала в административната сграда на спортен 

комплекс „Лазур”, гр. Бургас; 

ІІ. Костантин Йорданов Луков да гласува съобразно интересите на 

Община Бургас по предложените проекто-решения от дневния ред, като по 

т.5 от дневния ред на събранието да гласува „против” освобождаването от 

отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 

2010 година. 



 ІІІ . Костантин Йорданов Луков да представи отчет за приетите 

решения на общото събрание на следващото заседание на Общински съвет 

Бургас. 

 

………………………………………………………………………… 

 

39. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, 

финанси,  ИСД” относно:  Изкупуване на дялове от капитала на 

„Бургас Шеле Екосервиз” ООД от страна на „Чистота” ЕООД. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1.  Дава съгласие „Бургас Шеле Екосервиз” ООД, чрез управителя си 

Анета Димитрова Младенова да учреди в полза на съдружника „А.С.А. 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД първа по ред договорна ипотека, обезпечаваща 

парично вземане на „.А.С.А. БЪЛГАРИЯ” ЕООД за стойността на 

прехвърлените дружествени дялове, върху недвижимия имот, собственост 

на „БУРГАС Шеле Екосервиз" ООД, а именно: ТЕРЕН, с площ от 16200 

(шестнадесет хиляди и двеста) кв.м. в местността „Южна промишлена 

зона", кв. „Победа", ул. „Чаталджа” № 34, заедно с всички построени върху 

него сгради и съоръжения, при следните условия на покупко-продажба на 

дяловете: 

- „Чистота" ЕООД да изкупи 5 698 дяла, всеки с номинална стойност 

10 (десет) лева, представляващи 50 % от капитала на „Бургас Шеле 

Екосервиз” ООД, собственост на „А.С.А. България” ЕООД, за сумата в 

размер на 920 325 (деветстотин и двадесет хиляди триста двадесет и пет) 

евро, представляваща евровата равностойност на 1 800 000 (един милион и 

осемстотин хиляди) лева. 

- Изплащането на сумата да стане на 6 (шест) равни вноски в размер 

на 153 387, 50 евро (сто петдесет и три хиляди триста осемдесет и седем 

евро и петдесет евроцента), представляващи евровата равностойност на 

300 000 (триста хиляди) лева, платими през 6 /шест/ месеца, първата от 

които с падеж при подписването на договора за покупко-продажба на 

дружествени дялове. 

- Собствеността върху дружествените дялове да се прехвърли от 

продавача едновременно с изплащане на първата вноска от дължимата 

сума. 

2. Упълномощава управителя на „Чистота” ЕООД да подпише 

Договора за покупко-продажба на дружествени дялове, съгласно 

Приложение 3 към докладната записка, като дава съгласие същия да 

съдържа клауза, че „при забава на купувача за плащане на две поредни 

вноски от продажната цена, продавачът има право да направи цялото 

вземане предсрочно изискуемо и да упражни правата си на ипотекарен 

кредитор”. 



3. Възлага на управителя на „Чистота” ЕООД да извърши 

необходимите действия за преобразуването на „Бургас Шеле Екосервиз” 

ООД в Еднолично дружество с ограничена отговорност. 

 

………………………………………………………………………… 

 

40. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Учредяване на безвъзмездно право на 

строеж за изграждане на плувен и спортен комплекс в УПИ – І в кв. 

56 по плана на ж.к. „П. Р. Славейков”. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Дава съгласие Община Бургас да учреди безвъзмездно право на 

строеж за срок от 30 (тридесет години) на Българска федерация по борба, с 

ЕИК 121505512, рег. в СГС по ф.д. 3161/1997 със седалище и адрес на 

управление гр. София 1040, бул. «Васил Левски» №75, представлявано от 

Валентин Димитров Йорданов - председател. 

2. Възлага на общинска администрация да приеме, разгледа и 

представи за одобрение   от  Общинския   съвет - Бургас   Технически   

инвестиционен проект и окончателен договор за учредяване на право на 

строеж съгласно т.1. В договора да бъдат разписани конкретни срокове за 

извършване на проектирането и строителството. 

3.  Срокът на договора да започне да тече от датата на влизането му в 

сила. 

4. При неспазване на срока за извършване на строителството да 

бъдат предидвидени клаузи за прекратяване на договора без претенции от 

страна на инвеститора. 

 5.  След изтичане на срока на договора построените в имота сгради 

стават собственост на Община Бургас. 

 

………………………………………………………………………… 

 

41. Докладна записка от групата общински съветници на ПП 

„АТАКА” относно: Превозване на деца от град Бургас-център до 

детската градина в квартал Крайморие. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Да се осигури специализиран транспорт за превозване на децата от 

Бургас – център до кв. Крайморие. 

2. Средствата да бъдат осигурени при актуализация на Бюджет 2011 

година. 

 

………………………………………………………………………… 

 



42. Докладна записка от групата общински съветници на ПП 

„АТАКА” относно: Оборудване на автобусите на „Бургасбус”, в т. 

ч. и тези чиито закупуване предстои по ОП „Интегриран градски 

транспорт”, със системи за безжичен интернет. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 

………………………………………………………………………… 

 

43. Докладна записка от групата общински съветници на ПП 

„АТАКА” относно: Молба за финансова подкрепа на танцова 

формация „Самодиви” към НЧ „Възраждане – 1927” с цел 

реализиране на участие в международен фолклорен фестивал в 

Италия. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Да се отпуснат 2500 лв. за оказване на финансова помощ на 

НЧ „Възраждане – 1927” – с. Рудник, общ. Бургас. 

2. Средствата да бъдат осигурени при актуализация на 

Бюджет 2011 г. 

 

………………………………………………………………………… 

 

44. Докладна записка от Соня Георгиева – общински съветник, 

председател на постоянната комисия по „Култура, образование, 

наука, вероизповедание и читалищна дейност” при ОС-Бургас 

относно: Съфинансиране издаването на учебно помагало по музика. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 

………………………………………………………………………… 

 

45. Докладна записка от Соня Георгиева – общински съветник, 

председател на постоянната комисия по „Култура, образование, 

наука, вероизповедание и читалищна дейност” при ОС-Бургас и 

Ваклин Стойновски – общински съветник относно: 

Съфинансиране издаването на книгата на доц. д-р Тодор Мишев от 

СУ „Климент Охридски” с работно заглавие „Паметта на Бургас” 

/история, психология, съвремие/ за промяната в именната система на 

улици, площади, градини, обекти, местности, училища и културно-



просветни институции от първите години след Освобождението до 

наши дни. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 

………………………………………………………………………… 

 

46. Докладна записка от Соня Георгиева – общински съветник и  

председател на „Комисия по култура, образование, наука, 

вероизповедание и читалищна дейност” при ОС-Бургас и 

Ваклин Стойновски – общински съветник относно: Предвиждане 

на 4500 лева при актуализацията на бюджета на Община Бургас за 

2011 г. за закупуване на 100 бройки от албума „Магията Бургас”. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 Общински съвет - Бургас отпуска на кмета 4500 лева за 

представителни нужди за закупуване на луксозния албум „Магията 

Бургас”. Средствата и бройката за закупуване на книгата да бъдат 

уточнени и заложени в бюджет 2012 г. 

 

………………………………………………………………………… 

 

47. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в 

Общински съвет Бургас относно: Удостояване с парични награди 

Васко Ристевски и Стефан Иванов за проявен героизъм и гражданска 

доблест при спасяване на пострадалите пътници в катастрофата на 

автомагистрала „Тракия” от 15.06.2011 г. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. За проявени героизъм и гражданска доблест при спасяване на 

пострадалите пътници в катастрофата на автомагистрала „Тракия” от 

15.06.2011 г. удостоява с парична награда в размер на 10 000 лв., /десет 

хиляди лева/ Васко Ристевски. 

2. За проявени героизъм и гражданска доблест при спасяване на 

пострадалите пътници в катастрофата на автомагистрала „Тракия” от 

15.06.2011 г. удостоява с парична награда в размер на 10 000 лв., /десет 

хиляди лева/ Стефан Иванов. 

 3. Необходимите финансови средства да бъдат осигурени от 

бюджета на Община Бургас, от параграфа за издръжка на Общинския 

съвет. 

 

………………………………………………………………………… 



 

48. Докладна записка от група общински съветници „Независими” 

относно: Намаляване на цената за автомобилен превоз на пътници 

извършван от „Бургасбус” ЕООД между село Изворище и квартал 

Банево и квартал Ветрен, град Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Възлага на управителя на „БУРГАСБУС” ЕООД да проучи 

възможността за намаляване на цената за автомобилен превоз на пътници 

от с. Изворище до кв. „Банево” и кв. „Ветрен”, гр. Бургас и съответно по 

обратния маршрут. 

 2. Възлага на управителя на „БУРГАСБУС” ЕООД при установяване 

на възможност да бъде намален размера на цената за автомобилен превоз 

на пътници заплащана за пътуване по маршрутите посочени в т. 1. 

 

………………………………………………………………………… 

 

49. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община 

Бургас относно: Промяна на името на ул. „Странджа” / от о.т. 1 до 

о.т. 5, о.т. 7, 9 и 10 /. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 Променя  името на улица „Странджа” / от о.т. 1 до 5, о.т. 7, 9 и 10 / 

на улица „Родопи”. 

 

………………………………………………………………………… 

 

50. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в 

Общински съвет-Бургас относно:  Преименуване на ул. 

„Фердинандова”. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 

………………………………………………………………………… 

 

51. Докладна записка от Георги Манев – общински съветник от ПП 

СЕК относно: Отпускане на финансови средства за провеждане на 

международен детски фестивал „Мини Крал и Кралица Свят”-2011. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 



1. Община Бургас отпуска сумата от 2 000 /две хиляди/ лева на детско – 

юношеска агенция „Триумф Моделс” за провеждането на 

Международен детски фестивал „Мини Крал и Кралица” 2011. 

2. Сумата от 2 000 лева да бъде осигурена от резерва на фонд Култура. 

 

………………………………………………………………………… 

 

52. 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. 
 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО”  
 

 

1. Златина Георгиева Николова Вх.№94-З 00016/07.04.2011г.  2000 лв. 

2. Галина Костадинова Янкова Вх.№94-Г 00031/08.04.2011г.  2000 лв. 

3. Кремена Петкова Пайова Вх.№94-К 00025/12.04.2011г.  2000 лв. 

4. Милена Милчева Зашева Вх.№94-М 00058/15.04.2011г.  2000 лв. 

5. Росица Милчева Димова Вх.№94-Р 00028/18.04.2011г.  2000 лв. 

6. Диана Желева Нейчева Вх.№08-00 04174/26.04.2011г.   2000 лв. 

7. Валентина Тончева Илчева Вх.№94-В 00040/27.04.2011г.  2000 лв. 

8. Жечка  Велчева Вълкова Вх.№94-Ж 00011/27.04.2011г.  2000 лв. 

9. Светла Юлиянова Вълканова Вх. №94-С 00049/28.04.2011г.  2000 лв. 

10. Димитър Янков Киров Вх. № 94-Д  00062/29.04.2011г.  2000 лв. 

11. Виктория Гинкова Кискинова Вх. № 94-В 00041/02.05.2011 г. 2000 лв. 

12. Дафина Николова Качикова-Желязкова Вх.№ 94-Д00064/11.05.2011г.2000лв. 

13. Мария Димова Стойкова  Вх.№ 94-М 00060/13.05.2011 г. 2000 лв. 

14. Жанет Проданова Кацахян Вх. № 08-00 04299 / 18.05.2011 г. 2000 лв. 

15. Милена Малчева Кръстева Вх. № 08-00 04304/19.05.2011 г. 2000 лв. 

16. Кеворк Онник Дадурян  Вх. № 94-К 00026/25.05.2011 г. 2000 лв. 

17. Христина Атанасова Камбурова Вх. № 08-00 04317/28.05.2011г. 2000 лв. 

      18. Русанка Стоянова Добрева Вх.№ 94-Р 00029/02.06.2011 г.  2000 лв. 

      19.Красимира Колева Русенова Вх. № 94-К 00027/06.06.2011 г. 2000 лв. 

      20.Добрина Наскова Лазарова-Богданова Вх.№ 94-Д 00065/09.06.2011 г.2000 лв. 

      21.Стефан Танев Георгиев  Вх.№ 94-С 00050/16.06.2011г. 2000 лв. 

     22. Светлана Ст. Шишманова –Джурджева Вх.№ 94-С 00051/17.06.2011г. 2000 лв. 



 23.Катерина Георгиева Атанасова Вх.№ 94-К 00028/22.06.2011 г. 2000 лв. 

24.Надя Иванова Сиракова  Вх.№ 94-Н 00031/28.06.2011 г. 2000 лв. 

25.Ваня Енчева Христова  Вх.№ 08-00 04457/01.07.2011г. 2000 лв. 

26.Дияна Никитова Симова  Вх.№ 94-Д 00066/04.07.2011 г. 2000 лв. 

27.Янка Атанасова Атанасова Вх.№ 94-Я 00013/04.07.2011 г. 2000 лв. 

 

………………………………………………………………………… 
 

53. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Студентски съвет при 

Университет „Професор д-р Асен Златаров” за подпомагане на г-ца 

Снежана Костадинова Стоянова. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Студентски съвет при Университет „Професор 

д-р Асен Златаров” за подпомагане на Снежана Костадинова Стоянова, гр. 

Бургас, ул. „Александър Велики” № 48 с постоянен адрес гр. Бургас, ул. 

„Александър Велики” № 48, еднократно сума от 800 лв. (осемстотин) лева 

за рехабилитация. 

 

………………………………………………………………………… 

 

54. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Альоша Асенов Кънчев. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Альоша Асенов Кънчев, гр. Бургас, кв. 

„Победа”, ул. „Тамара” № 5, с постоянен адрес гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. 

„Тамара” № 5, еднократно сума от 500 (петстотин) лева за продължаване 

на лечението му.  

 

………………………………………………………………………… 

 

55. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Стойка Желязкова Йорданова за 

дъщеря й Женя Кенчева Йорданова. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Стойка Желязкова Йорданова с постоянен адрес 

гр. Бургас, к/с „Славейков” бл. 44, вх. 2, ет. 3, ап. 7 за дъщеря й Женя 

Кенчева Йорданова, с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Славейков” бл. 44, 



вх. 2, ет. 3, ап. 7 , еднократно сума от 2000 лв. (две хиляди) лева, относно 

провеждане на рехабилитация.  

 

………………………………………………………………………… 

 

56. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Стоян Димитров Карчев. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Стоян Димитров Карчев, гр. Бургас, к/с 

„Зорница” бл. 29, вх. 1, ет.15, ап. 88 с постоянен адрес гр. Бургас, к/с 

„Зорница” бл. 29, вх. 1, ет.15, ап. 88 еднократно сума от 500  лв. 

(петстотин) лева за покриване на извършени разходи по лечението. 

 

………………………………………………………………………… 

 

57. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Гергана Стоянова Апостолова за 

майка й Елена Янева Апостолова. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Гергана Стоянова Апостолова с постоянен адрес 

гр. Бургас, к/с „Славейков” бл. 38, вх.2, ет. 3 еднократно сума от 3 000 лв. 

(три хиляди) лева за покриване на разходи по лечението на майка й Елена 

Янева Апостолова с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Славейков” бл. 38, 

вх.2, ет. 3.  

 

 

………………………………………………………………………… 

 

58. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Николина Христова Танева за 

синът й Христо Димитров Тонев. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Николина Христова Тонева с постоянен адрес 

гр. Бургас,  к/с „Меден Рудник”, бл. 415А, вх.5, ет.2 еднократно сума от 

800 (осемстотин) за синът й Христо Димитров Тонев с постоянен адрес гр. 

Бургас, к/с „Меден Рудник”, бл. 415А, вх.5, ет.2 лева за продължаване на 

лечението му.  



 

………………………………………………………………………… 

 

59. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Маргарита Богданова 

Димитрова. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Маргарита Богданова Димитрова, гр. Бургас, к/с 

„Изгрев” бл. 86, вх. 6, ет. 4, ап. 12, с постоянен адрес гр. Бургас, к/с 

„Изгрев” бл. 86, вх. 6, ет. 4, ап. 12, еднократно сума от 500 (петстотин) лева 

за покриване на комунално битови разходи. 

 

………………………………………………………………………… 

 

60. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Иван Ламбов Бимбалов. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Иван Ламбов Бимбалов, гр. Бургас, ул. Ивайло” 

№ 8, ет.2, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. Ивайло” № 8, ет.2, еднократно 

сума от 500 (петстотин) лева за покриване на комунално битови разходи. 

 

………………………………………………………………………… 

 

61. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Бистра Господинова Желева. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Бистра Господинова Желева, гр. Бургас, к/с 

„Братя Миладинови” бл. 57, вх. 7, ет. 8 с постоянен адрес гр. Бургас, к/с 

„Братя Миладинови” бл. 57, вх. 7, ет. 8 , еднократно сума от 500 

(петстотин) лева за покриване на комунално битови разходи. 

 

………………………………………………………………………… 

 

62. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Дойчо Янчев Дойчев. 

 



РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Дойчо Янчев Дойчев, гр. Бургас, к/с 

„Славейков” бл. 18, вх. А, ет. 12, ап. 36, с постоянен адрес гр. Бургас, к/с 

„Славейков” бл. 18, вх. А, ет. 12, ап. 36 еднократно сума от 500 лв. 

(петстотин) лева за покриване на комунално битови разходи.  

 

………………………………………………………………………… 

 

63. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Иванка Костадинова Батилова. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Иванка Костадинова Батилова, гр. Бургас, к/с 

„Славейков” бл. 16, вх.3, ет.2, ап. 6, с постоянен адрес гр. Бургас, к/с 

„Славейков” бл. 16, вх.3, ет.2, ап. 6, еднократно сума от 800 лв. 

(осемстотин) лева за покриване на комунално битови разходи. 

 

………………………………………………………………………… 

 

64. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Иван Христов Тръпков. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Иван Христов Тръпков, гр. Бургас, к/с 

„Славейков” бл. 39, вх. 4, ет.6, с постоянен адрес гр. Бургас, к/с 

„Славейков” бл. 39, вх. 4, ет.6, еднократно сума от 500 (петстотин) лева за 

покриване на комунално битови разходи.  

 

………………………………………………………………………… 

 

65. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Мария Желева Полименова за 

майка си Йорданка Иванова Пушкова. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Мария Желева Полименова, гр. Бургас, ул. 

„Омуртаг”, бл. 2, вх. 1, ет. 5 с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Омуртаг”, 

бл. 2, вх. 1, ет. 5 еднократно сума от 500 лв. (петстотин) лева за покриване 

на разходите по лечението на майка й Йорданка Иванова Пушкова, ЕГН 



4202280651 с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Славейков”, бл.41, вх. 4, 

ет.2.  

 

………………………………………………………………………… 

 

66. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Светослав Малешков Малешков. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Светослав Малешков Малешков, гр. Бургас, к/с 

„Братя Миладинови” бл. 91, вх. 1, ет. 4, настоящ: гр. Бургас, к/с „Братя 

Миладинови” бл. 59, вх. 3, ет. 4, еднократно сума от 500 (петстотин) лева 

за комунално битови разходи и погасяване на прекъснати 

здравноосигурителни права. 

 

………………………………………………………………………… 

 

67. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 

Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на физическо лице – Божанка Атанасова Димова. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Да се предостави на Божанка Атанасова Димова с постоянен адрес 

гр. Бургас, к/с „Меден Рудник” бл. 114, вх. А, ет. 8, ап. 21 еднократно сума 

от 1 500 лв.  (хиляда и петстотин) за комунално битови нужди.  

 

………………………………………………………………………… 

 

68. Искане за опрощаване на дължими публични задължения на 

Осман Юсеин Смаилов. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 Не подкрепя искането за опрощаване на дължими публични 

задължения на Осман Юсеин Смаилов. 

 

………………………………………………………………………… 

 

69. Питания. 
 

………………………………………………………………………… 
 



70. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Провеждане на благотворителна 

кампания за набиране на средства по време на Национален конкурс 

за песен „Бургас и морето” за подпомагане лечението на Георги 

Димитров Найденов – Гого. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

1. Дава съгласие за провеждане на благотворителна кампания по 

време на Национален конкурс за песен „Бургас и морето”. 

2. Избира за член на комисията, представител на Общински 

съвет, гр. Бургас, Георги Василев Манев. 
 

………………………………………………………………………… 
 

71. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 

Община Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имоти пл. № 

13 и 14, масив 34, местност „Карабалъка“, землище с. Рудник, 

Община Бургас. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.2 във връзка с 

чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване на имоти пл.№13 и 14, 

масив 34, местност „Карабалъка”, землище с. Рудник, Община Бургас, с 

който за имот пл.№13 се обособява УПИ ІІ, отреден „за фотоволтаична 

система”, а за имот пл.№14 се обособяват УПИ І и УПИ ІV с отреждане за 

„фотоволтаична система” с предвидено застрояване с показатели по чл.25 

от Наредба №7 за ПН по УТ за устройствена зона Пп, с приложена 

редукция по чл.16 от ЗУТ, за имот пл.№13 и 14, съответно 0,91% и 6,35%. 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п) Сн. Маджарова 

 
 

 


