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

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

от Протокол № 52 
 

от заседанието на 13.09.2011 година 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Удостояване /посмъртно/ на поета Янаки Петров Иванов 
със званието „Почетен гражданин на Бургас”. 
 
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Удостояване на писателите Иван Бубалов, Димитър 
Костадинов и Георги Влахов със званието „Почетен гражданин на Бургас”. 
 
3. Докладна записка от групата общинските съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Удостояване на диригента Светла Дечкова Стоева със званието 
„Почетен гражданин на Бургас”. 
 
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Отчет за изпълнение на бюджета на приходите и 
разходите на Община Бургас към 30.06.2011 г. 
 
5. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Смяна източници на финансиране в рамките на Бюджет 
2011 г. 
 
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Откриване на извънбюджетна левова сметка на 
Младежки културен център – Бургас по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” – проект BG051PO001-1.1.03 „Развитие”. 
 
7. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет 
"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: 
Кандидатстване на Община Бургас с проектопредложение за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на OП „Околна среда 
2007-2013", за подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. 
 
8. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет 
"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Приемане на 



"Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2011 - 
2020" и "План за действие 2011 - 2013". 
 
9. Докладна записка от общинския съветник на ПП СДС Вълчо 
Чолаков относно: Изменение и допълнение на Правилник за финансово 
подпомагане на процедури "ИН ВИТРО" на лица, двойки и семейства с 
репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас. 
 
10. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в 
Общински съвет – Бургас относно: Правилник за отмяна на Правилника 
за организацията на дейността на обществения посредник на територията 
на Община Бургас. 
 
11.  Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател 
на Общински съвет относно: Конкурсна процедура за избор на 
обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността 
на обществения посредник на територията на Бургаска община. 
 
12. Заповед за връщане на ново разглеждане, приетото по т.10 от 
дневния ред на заседание на Общински съвет Бургас и отразено в 
протокол №51/21.07.2011 г. решение. 
 
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Разкриване на социална услуга „Център за социална 
рехабилитация и интеграция” на рискови групи лица и финансирането му 
като държавно делегирана дейност. 
 
14. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Разкриване на социална услуга „Център за социална 
рехабилитация и интеграция" на лица пострадали от насилие и 
финансирането му като държавно делегирана дейност. 
 
15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Разкриване на социална услуга резидентен тип - Център 
за настаняване от семеен тип и финансирането му като държавно 
делегирана дейност. 
 
16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Разкриване на Център за временно настаняване и 
финансирането му като държавно делегирана дейност. 
 
17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Запазване предназначението на предоставените на 
Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция "Социално 
подпомагане" Бургас, имоти - общинска собственост за период не по-



малък от 5 години след приключване на дейностите по проект, финансиран 
от Оперативна програма "Регионално развитие". 
 
18. Отчет за дейността на Общински съвет Бургас и неговите комисии 
за периода 01.03.2011 г. до 31.08.2011 г. 
  
19. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно: Избор на 
проверители-регистрирани одитори за извършване на независим финансов 
одит на годишните финансови отчети за 2011г. на общинските търговски 
дружества. 
 
20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на 
имот 329 в землището на с.Изворище с площ 0,900 дка. с начин на трайно 
ползване пасище мера, за изграждане на обект на техническата 
инфраструктура – ПСОВ. 
 
21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предварително съгласие за промяна на предназначението 
на: 1. Имот 33 в масив 57 в землището на с. Брястовец с площ 0,030 дка. с 
начин на трайно ползване пасище, за изграждане на обект на техническата 
инфраструктура - обслужваща улица. 2. Имот 23 в масив 66 в землището 
на с. Брястовец с площ 0,196 дка. с начин на трайно ползване пасище, за 
изграждане на обект на техническата инфраструктура - обслужваща улица. 
3. Имот 14 в масив 65 в землището на с. Брястовец с площ 0,695 дка. с 
начин на трайно ползване пасище, за изграждане на обект на техническата 
инфраструктура - обслужваща улица. 
 
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Определяне оценки на земи, находящи се в кв. Банево, 
гр. Бургас, на физически лица, с учредено право на ползване, по реда на 
§29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007г.). 
 
23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ 180/835 кв.м. ид. части от УПИ VІ-77, в кв.16 
по плана на с. Извор, Община Бургас. 
 
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ 88/688 кв.м. ид. части от УПИ VІІ-30, в кв.2 по 
плана на в.з. „До стопански двор”, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас. 
 



25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ 115/715 кв.м. ид. части от УПИ III-163, в кв.12 
по плана на в.з "Боровете", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община 
Бургас. 
 
26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ 88/688 кв.м. ид. части от УПИ IV-27, в кв.2 по 
плана на в.з."До стопански двор",кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас. 
 
27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ 233/733 кв.м. ид. части от УПИ XVIII-1243, в 
кв.94 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас. 
 
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Продажба на общински жилища, находящи се в кв. 
„Меден Рудник”, гр. Бургас на наематели, настанени в тях по 
административен ред. 
 
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне под наем на недвижими имоти, общинска 
собственост, за осъществяване дейността на общопрактикуващи лекари и 
лекари по дентална медицина в съставните селища на територията на 
Община Бургас. 
 
30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне под наем на нежилищни помещения, 
общинска собственост, находящи се на втори етаж от сградата на ул. "Цар 
Асен І" № 81, гр. Бургас за нуждите на сдружение "Доза обич", гр. Бургас. 
 
31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, 
т.3 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 обезщетяване наследниците на Атанас Петков Теодосиев. 
 
32. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, 
т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на 



Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците 
на София Николова Ламбова. 
 
33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, 
т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на 
Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците 
на Георги Богданов Сулев. 
 
34.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на 
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж за обект, получил 
траен градоустройствен статут на имот - частна общинска собственост, 
представляващ част от ПИ с идентификатор 07079.607.355 /идентичен с 
част от УПИ ІV в кв.35 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас/. 
 
35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Учредяване право на строеж на "EVN България 
Електроразпределение" АД за изграждане на трафопост в УПИ ІV, кв.60Б, 
по плана на ж.к. "Меден рудник", зона Г, гр. Бургас, с идентификатор 
07079.655.127. 
 
36. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Учредяване право на строеж на "EVN България 
Електроразпределение" АД за изграждане на трафопост в УПИ І, кв.11 по 
плана на ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас. 
 
37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 31, масив 19, 
местност "Келеман", землище с. Твърдица. 
 
38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: 1.Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл. №25, масив 44, 
местност "Батаклията", землище с. Твърдица. 2. Одобряване на ПУП - ПУР 
на нова обслужваща улица с о.т.12, о.т.52, о.т.51, о.т.50 и о.т.49 между 
масиви 39, 40 и 44, местност "Батаклията", землище с. Твърдица. 
 
39. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за 
улична регулация на улица с о.т.3 - о.т.4 до о.т.12 и изменение на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на кв.1, 2, 4 
и 5 по плана на с. Драганово. 
 
40. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 



план за трасе на кабел 20kV за захранване на имот пл.№ 204, Стопански 
двор, с. Димчево. 
 
41. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на отказ за определяне оценка на земеделска 
земя, находяща се във в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, на 
наследници на Атанас Иванов Кантарев, поради постъпило след срока, 
предвиден в §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) искане за 
закупуване. 
 
42. 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: Обособен обект - почивна 
база (собственост на "Благоустройствени строежи" ЕООД), находяща се в 
лесопарк "Росенец", гр. Бургас съгласно чл.3, ал.3, т.2 от Закона на 
приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите. 
 
43. Докладна записка от инж. Диян Славов - Общински съветник и 
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и 
публично-частно партньорство относно: Допълване на Годишната План-
програма за работата на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и 
публично-частно партньорство и Списъка с обекти за приватизация 
съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол /ЗПСК/. 
 
44. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Даване на съгласие за провеждане на 
последваща акредитационна процедура на "Комплексен онкологичен 
център -Бургас" ЕООД. 
 
45. Докладна записка от Соня Георгиева – председател на ПККОНВЧД 
относно: Отпускане на средства в размер на 8000 лв. /осем хиляди/ за 
оборудване на мултифункционален кабинет в ОУ „Братя Миладинови” – 
Бургас. 
 
46. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в 
Общински съвет – Бургас относно: Преименуване на ул. 
„Фердинандова" на ул. "Хан Тервел". 
 
47. Докладна записка от група общински съветници „Независими” 
относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република 
България за преразглеждане на предоставената концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - 



строителни материали - андезитобазалти, от находище "Върли бряг", 
Област Бургас, на "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО MOPE" АД – ШУМЕН. 
 
48. Докладна записка от Делян Иванов – общински съветник в 
Общински съвет - Бургас, и председател на Временната комисия за 
проучване наименованията на местности на територията на Община 
Бургас относно: Предложения на Временната комисия за проучване 
наименованията на местности на територията на Община Бургас, които не 
съответстват на принципите на географски наименования, заложени в Указ 
№ 1315/18.07.1975 г. за наименованията. 
 
49. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет 
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и 
спорт” относно: Финансова помощ в полза на Пейчо Петков Бинков. 
 
50. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Светлана Стратиева Краузе за сина й 
Мариян Михалев Малчев. 
 
51. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Красимира Веселинова Стоянова за 
синът й Рафаил Валентинов Стоянов. 
 
52.  Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Костадин Тодоров Кехайов. 
 
53. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Кезбан Илияз Салим за децата си 
Стефан Кезбан Салим и Елена Кезбан Салим. 
 
54. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Христо Димитров Костов. 
 
55. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Злата Димитрова Тодорова. 
 
56. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Стефко Желев Георгиев. 
 



57. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Пенка Господинова Петрова за дъщеря 
й Кристияна Георгиева Петрова. 
 
58. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Румяна Колева Динева. 
 
59. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Зинаида Живкова Стоева за съпруга й 
Сашо Кръстев Стоев. 
 
60. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Диян Драгомиров Янков. 
 
61. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Анелия Петкова Панчева. 
 
62. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Христо Коев Дерменджиев. 
 
63. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Илчо Димитров Бъчваров. 
 
64. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Галина Кирова Емилова. 
 
65. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Димитър Люцканов Спасов. 
 
66. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Жека Иванова Ружева. 
 
67. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Кремена Георгиева Лангова. 
 



68. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Иван Димитров Карагеоргиев. 
 
69. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Здравка Любенова Димитрова. 
 
70. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Георги Йорданов Желязков за 
съпругата си Митка Георгиева Желязкова. 
 
71. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Марко Бончев Бонев. 
 
72. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Пепа Самуилова Асенова. 
 
73. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Промяна в списъка на пътуващите учители от ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” – с. Равнец. 
 
74. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Допълнение на Решение по т. 6 от проведеното на 17.02. 
и 22.02.2011 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол №46) на 
Общински съвет – Бургас. 
 
75. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Подробен устройствен план – Парцеларен план за 
водоснабдителна система за с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, Община 
Бургас. 
 
76. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване за част от имот пл.№8, масив 24, местност „Шосе бою” – 
землище Ветрен. 
 
77. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот 
общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник”, на 
сдружение „КАРИТАС – София” за изграждане на сграда, в която да се 
предоставя социалната услуга „Звено Майка и бебе”. 
 



78. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на проект на договор за учредяване на 
Българска федерация по борба безвъзмездно срочно право на строеж за 
изграждане на „Спортно – развлекателен комплекс“ в УПИ – І в кв. 56 по 
плана на ж.к. „П.Р. Славейков“, гр. Бургас. 
 
79. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател 
на Общински съвет относно: Избор на временно изпълняващ длъжността 
кмет на кметство с. Равнец. 
 
80. Питания. 
 
……………………………………………………………………….. 
 
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Удостояване /посмъртно/ на поета Янаки Петров Иванов 
със званието „Почетен гражданин на Бургас”. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на Бургас” 
Янаки Петров Иванов. 

 
……………………………………………………………………………. 

 
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Удостояване на писателите Иван Бубалов, Димитър 
Костадинов и Георги Влахов със званието „Почетен гражданин на Бургас”. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

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

2. Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” – 
писателя Димитър Костадинов. 

3. Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” – 
писателя Георги Влахов. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
3. Докладна записка от групата общинските съветници от ПП „ГЕРБ” 
относно: Удостояване на диригента Светла Дечкова Стоева със званието 
„Почетен гражданин на Бургас”. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 



Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” диригента 
Светла Дечкова  Стоева. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Отчет за изпълнение на бюджета на приходите и 
разходите на Община Бургас към 30.06.2011 г. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА : 

1. Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община 
Бургас към 30.06.2011 г , в т.ч по:  
 11. Приходите и разходите по бюджетни сметки, функции,дейности и 
параграфи на Община Бургас съгласно Приложение -отчет форма БО-3 
 1.2. Приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на 
Община Бургас, по функции съгласно Приложение -отчет форма ИБСФ .  

2. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 30.06.2011 г, 
съгласно чл.9 от ЗОД. 

3. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно 
чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗМДТ, в т.ч. за ЦДГ,детски ясли, млечна кухня, ДСП, и 
други за сметка и на останалите приходоизточници. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
5. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Смяна източници на финансиране в рамките на Бюджет 
2011 г. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

1. Намалява дейност 437 „Здравни кабинети" - дофинансиране, §0109 
„ДМС и други възнаграждения" с 25 000 лева. 

2. Увеличава дейност 426 „Центрове за кожно-венерически 
заболявания" -общинска дейност, §4302 „Субсидии за болнична помощ" с 
25 000 лева. 

3. Намалява дейност 898 „Други дейности по икономиката" - 
общинска дейност, §4301 „Субсидии за текущи дейности" - Сдружение 
„Асоциация Аркадия" с 10 000 лева. 

4. Увеличава дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и 
интеграция" - дофинансиране, §1020 „Разходи за външни услуги " с 10 000 
лева. 

5. Намалява дейност 122 „Общинска администрация” - общинска 
дейност, §1062 „Разходи за застраховки" с 53 000 лева. 

6. Увеличава дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" - 
общинска дейност с 53 000 лева, както следва: 



- §1098 – Европейско първенство по уиндсърф с 35 000 лева; 
награждаване на десетте най-добри спортисти и треньори с 15 000 лева 

- §4500 - КСА „Нефтохимик 2911" с 3 000 лева 
7. Намалява §9700 - Мостово съфинансиране с 150 000 лева. 
8. Увеличава годишната задача на обект № 1443 ЦДГ-13 „Надежда" -

к-с "Меден рудник" с 150 000 лева - източник собствени бюджетни 
средства. 

9. Утвърждава вътрешно компенсирани промени в капиталова 
програма, както следва: 

- намаля обект № 413 „Канализация кв.Долно Езерово и КПС с 
тласкател” със сумата от 155 900 лева, от които 112 000 лева с източник на 
финансиране собствени бюджетни средства и 43 900 лева с източник 
банков кредит. 

- намаля обект № 1704 „Проект за ВиК и ПСОВ кв. Крайморие” с 
40 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

- намаля обект № 1705 „Проект за реконструкция бул."Демокрация" 
между ул."Рилска" и ул."Цар Симеон I" с 40 000 лева с източник на 
финансиране собствени бюджетни средства и увеличава същия обект с 40 
000 лева с източник извънбюджетни средства. 

- намаля обект № 106 „Пътен възел Запад, вътрешен обход Бургас - 
Надлез над Товарна ж.п.гара" с 433 000 лева с източник на финансиране 
собствени бюджетни средства. 

- намаля обект № 1650 „Закупуване на репатриращ автомобил - тип 
„Паяк” с 10 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни 
средства и увеличава същия обект с 10 000 лева с източник 
извънбюджетни средства. 

- намаля обект № 1349 „Реконструкция ул."Хр.Ботев" и ул."Цар 
Петър" I и II етап" с 59 667 лева с източник на финансиране собствени 
бюджетни средства" и увеличава същия обект с 59 667 лева с източник на 
финансиране банков кредит. 

- намаля обект № 134 „Канализация и ПСОВ гр.Българово" с 90 000 
лева с източник на финансиране банков кредит и увеличава същия обект с 
90 000 лева с източник извънбюджетни средства. 

- намаля обект № 1481 „Реконструкция ул. „Места” ж.к. „Лазур”” с 3 
500 лева с източник на финансиране банков кредит. 

- намаля обект № 1482 „Обслужваща улица бл.136, 137, 138 и 139 ж.к. 
„Изгрев”” с 59 000 лева с източник на финансиране банков кредит 

- намаля обект № 1495 „Проект и изграждане на паркинг до ДКЦ – 2” с 
6 800 лева с източник на финансиране банков кредит. 

- намаля обект № 643 „Реконструкция ул. „Ал. Велики”” с 10 000 лева 
с източник на финансиране банков кредит намаля обект №1508 
„Обслужващи улици бл.55-56 ,ж.к. „Славейков”” с 23 000 лева с източник 
на финансиране банков кредит. 

- намаля обект № 1603 „Тролейбусен транспорт в ЦГЧ гр.Бургас - 
реконструкция улично осветление по стълбовете на контактната мрежа” с 
10 000 лева с източник на финансиране банков кредит. 



- намаля обект № 1234 „Реконструкция ул. „Ал. Константинов” с 
40 000 лева с източник на финансиране банков кредит и увеличава същия 
обект с 40 000 лева с източник извънбюджетни средства. 

- намаля обект № 1768 „Пътен възел Каблешково (стар 1194) с 59 667 
лева с източник на финансиране банков кредит и увеличава същия обект с 
59 667 лева собствени бюджетни средства . 

- намаля обект № 1269 „Информационна система за управление на 
паркирането" с 133 000 лева с източник на финансиране извънбюджетни 
средства и увеличава същия обект с 133 000 лева собствени бюджетни 
средства. 

- намаля обект № 1499 „Благоустрояване и възстановяване детска 
площадка в Приморски парк" с 38 100 лева с източник на финансиране 
извънбюджетни средства и увеличава същия обект с 38 100 лева с 
източник на финансиране банков кредит. 

- увеличава обект № 1745 „Разходи за отчуждаване в Районен център 
Меден рудник" с 433 000 лева с източник на финансиране собствени 
бюджетни средства. 

- увеличава обект № 1787 „Закупуване уреди тип колела-хидроридер 
за вода" с 9 130 лева с източник на финансиране собствени бюджетни 
средства и намаля същия обект с 9 130 лева с източник извънбюджетни 
средства. 

- увеличава обект № 1673 „Изграждане спортни площадки и футболни 
игрища (Ч.море, Брястовец, Драганово, Банево, Лозово, Рудник)" с 59 870 
лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства и намаля 
същия обект с 59 870 лева с източник извънбюджетни средства. 

- увеличава обект № 1474 „Спортна база Минерални бани - к-с 
„Черноморец” с 10 000 лева с източник на финансиране банков кредит. 

- увеличава обект № 1581 „Изграждане спортен комплекс в ж.к. 
"Славейков" с 237 600 лева с източник на финансиране банков кредит и 
намаля същия обект с 37 600 лева с източник собствени бюджетни 
средства 

- увеличава обект № 1128 „Пътно кръстовище към в.з.Росенец" с 500 
лева с източник на финансиране банков кредит 

- включва нов обект „Проектиране и изграждане достъпна среда на 
басейн в Младежки културен център" на стойност 12 600 лева с източник 
на финансиране собствени бюджетни средства. 

- включва нов обект „Проектиране на социално жилище" на стойност 
25 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

- включва нов обект „Изграждане и проектиране на Флора Бургас" на 
стойност 60 100 лева с източник на финансиране извънбюджетни средства. 

10. Променя обект № 1731, параграф 5300, функция 01 на „ПУП и 
инвестиционен проект за спортна зала „АРЕНА – Бургас“,  к-с „Изгрев. 
Обектът става преходен за 2012 г., като се запазва годишната стойност за 
2011 г. в размер на 35 000 лв. СБС и се увеличава общата стойност на 
обекта на 80 000 лв. 
 



……………………………………………………………………………. 
 
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Откриване на извънбюджетна левова сметка на 
Младежки културен център – Бургас по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” – проект BG051PO001-1.1.03 „Развитие”. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Дава съгласие за откриване на извънбюджетна левова сметка на 
Младежки културен център – Бургас  за финансиране по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” – проект BG051PO001-1.1.03 
„Развитие”. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
7. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет 
"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: 
Кандидатстване на Община Бургас с проектопредложение за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на OП „Околна среда 
2007-2013", за подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. 
 

РЕШЕНИЕ:  

1. Дава съгласиe Община Бургас да кандидатства с 
проектопредложение с работно заглавие „Изграждане на инфраструктура 
за питейни и отпадъчни води в кв. Крайморие гр. 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. 

2. Дава съгласие, необходимото съфинансиране по проект с работно 
заглавие „Изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в 
кв. Крайморие гр. Бургас, обл. Бургас” в размер от минимум 3% от 
стойността на проекта, да бъде осигурено от бюджета на Община Бургас. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
8. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет 
"Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Приемане на 
"Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2011 - 
2020" и "План за действие 2011 - 2013". 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

1. Приема "Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община 
Бургас 2011 - 2020"; 

2. Приема "План за действие 2011 - 2013". 



……………………………………………………………………………. 
 
9. Докладна записка от общинския съветник на ПП СДС Вълчо 
Чолаков относно: Изменение и допълнение на Правилник за финансово 
подпомагане на процедури "ИН ВИТРО" на лица, двойки и семейства с 
репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Общинския съвет на Община Бургас приема Правилник за изменение 
и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на процедури „ин 
витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на 
територията на община Бургас , в следния смисъл: 

§1. Буква „б" на чл.18 се отменя, като  букви „в”, „г” и „д” стават 
съответно букви „б”, „в” и „г”. 

§2. В чл.19 се създават нови алинеи: 
(2) В рамките на една бюджетна година се допуска повече от един 

опит, при условие, че предвидените в бюджета на Общината средства са 
неизразходвани и липсват кандидати за първи опит в рамките на тази 
година. 

(3) В случай на повторно кандидатстване за финансово подпомагане, 
лицето подава само и единствено ново заявление, без да е необходимо 
представянето на целия набор от документи по чл. 18, с изключение на 
медицинската документация  по чл.18, буква „д”. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
10. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в 
Общински съвет – Бургас относно: Правилник за отмяна на Правилника 
за организацията на дейността на обществения посредник на територията 
на Община Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 
     

……………………………………………………………………………. 
 
11. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател 
на Общински съвет относно: Конкурсна процедура за избор на 
обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността 
на обществения посредник на територията на Бургаска община. 
 

РЕШЕНИЕ:  



1.  На основание чл.10, ал.2 от Правилника, прекратява процедурата 
за избор на обществен посредник, проведена съгласно решение по т.14 от 
Протокол №46/17 и 22.02.2011 г. 

2. Обявява нов конкурс за избор на обществен посредник, съгласно 
чл.10, ал.2 от Правилника. 

3. Упълномощава Председателя на Общински съвет Бургас в 
тримесечен срок от датата на прекратяване на процедурата да обяви 
конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Бургаска 
община.  
 
……………………………………………………………………………. 
 
12. Заповед за връщане на ново разглеждане, приетото по т.10 от 
дневния ред на заседание на Общински съвет Бургас и отразено в 
протокол №51/21.07.2011 г. решение. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

 
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 
……………………………………………………………………………. 
 
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Разкриване на социална услуга „Център за социална 
рехабилитация и интеграция” на рискови групи лица и финансирането му 
като държавно делегирана дейност. 
 

РЕШЕНИЕ:  

 1. Да се открие Център за социална рехабилитация и интеграция" на 
адрес: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Хан Омуртаг” № 36Б, кв.24, УПИ XI, с 
площ от 674 кв.м., при граници: изток - ул. „Кракра", запад -ул. „Омуртаг”, 
север - УПИ I, юг - ул. „Преображенец", като социална услуга, 
представляваща делегирана от държавата дейност, в съответствие с 
приетите стандарти и критерии, считано от 01.01.2012 г. 
 2. Социалните услуги се предоставят на посочения в т.1 общински 
поземлен имот и в сградата , собственост на Сдружение „Бизнес Център 
Бургас”,  разположена в същия поземлен имот .   

 3. Определя следния капацитет на социалната услуга: 
Капацитет: 15 нуждаещи се лица. 
Численост на персонала: 5 щатни бройки в т. ч. 1 управител, 1 

социален работник, 1 психолог, 1 юрист, 1 рехабилитатор. 
 4. Необходими средства за: 

- работната заплата 
- осигурителни вноски 
- здравни осигуровки 
- осигуровки ДОО 
- веществена издръжка 



- други възнаграждения на персонала 
- безопасни условия на труд 
- закон за храните и други 

са осигурени със Закон за държавния бюджет на Република България по 
стандарти и критерии, съгласно Решение на МС - стандарти за делегирана 
държавна дейност.  

Средствата да се осигурят към бюджета на Общината за 2012 г. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
14. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Разкриване на социална услуга „Център за социална 
рехабилитация и интеграция" на лица пострадали от насилие и 
финансирането му като държавно делегирана дейност. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

1. Да се открие „Център за социална рехабилитация и интеграция" 
на адрес: гр. Бургас, ул. „Мария Луиза” № 9, партерно помещение със 
застроена площ 132,91 кв.м., като социална услуга, представляваща 
делегирана от държавата дейност, в съответствие с приетите стандарти и 
критерии за социални услуги, считано от 01.01.2012 г. 

2. Определя следния капацитет на социалните услуги: 
Капацитет: 15 нуждаещи се лица 
Численост на персонала: 5 щатни бройки в т. ч. 1 управител, 1 

социален работник, 1 психолог, 1 юрист, 1 рехабилитатор 
3. Необходими средства за: 

- работната заплата 
- осигурителни вноски 
- здравни осигуровки 
- осигуровки ДОО 
- веществена издръжка 
- други възнаграждения на персонала 
- безопасни условия на труд 
- закон за храните и други 

са осигурени със Закон за държавния бюджет на Република България по 
стандарти и критерии, съгласно Решение на Министерски съвет – 
стандарти за делегирана държавна дейност. 
 Средствата да се осигурят към бюджета на Общината за 2012 г. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Разкриване на социална услуга резидентен тип - Център 
за настаняване от семеен тип и финансирането му като държавно 
делегирана дейност. 
 



РЕШЕНИЕ:  
 

1. Да се открие Център за настаняване от семеен тип на адрес: гр. 
Бургас, к-с „Славейков” бл.63, вх.7, ет.5, ап. десен, с площ 107,63 
кв.м., като социална услуга, представляваща делегирана от 
държавата дейност, в съответствие с приетите стандарти и 
критерии за социални услуги, считано от 01.05.2012 г. 

2. Определя следния капацитет на социалните услуги: 
Капацитет: 7 нуждаещи се деца, лишени от родителски грижи, на 

възраст от 7 до 14 години. 
Численост на персонала: 6 щатни бройки в т. ч. 1 управител, 2 

социални работници, 1 психолог, 1 педагог, 1 асистент. 
3. Необходими средства за: 
- работната заплата 
- осигурителни вноски 
- здравни осигуровки 
- осигуровки ДОО 
- веществена издръжка 
- други възнаграждения на персонала 
- безопасни условия на труд 
- закон за храните и други ,  

са осигурени със Закон за държавния бюджет на Република България по 
стандарти и критерии, съгласно Решение на МС – стандарти за делегирана 
държавна дейност. 
 Средствата да се осигурят към бюджета на Общината за 2012 г. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Разкриване на Център за временно настаняване и 
финансирането му като държавно делегирана дейност. 
 

РЕШЕНИЕ:  

 1. Да се открие Център за временно настаняване на бездомни хора 
на адрес: гр. Бургас, кв. „Акациите”, ул. „Китка” № 5, в едноетажна 
сграда със застроена площ от 525 кв.м., като социална услуга, 
представляваща делегирана от държавата дейност, в съответствие с 
приетите стандарти и критерии за социални услуги, считано от 
01.01.2012г. 

2. Предоставя за ползване на Центъра общинска материална база на 
посочения в т.1 адрес, която да бъде преустроена и експлоатирана 
съобразно вида на социалната услуга, а именно: едноетажна сграда с 
идентификатор 07079.659.170.1, съгласно приложените документи, 
удостоверяващи правото на собственост. 

3. Определя следния капацитет на социалната услуга: 
Брой на обслужваните лица: 52 лица без подслон и без подкрепа на 

близки и роднини. 



Численост на персонала: 11 щатни бройки в т. ч. 1 управител, 2-ма 
социални работника, 2-ма медицински специалисти, 1 психолог, общи 
длъжности – 5: (социални асистенти, домакин, охрана) 
 4. Необходими средства за: 

- работната заплата 
- осигурителни вноски 
- здравни осигуровки 
- осигуровки ДОО 
- веществена издръжка 
- други възнаграждения на персонала 
- безопасни условия на труд 
- закон за храните и други ,  

са осигурени със Закон за държавния бюджет на Република България по 
стандарти и критерии, съгласно Решение на Министерски съвет - 
стандарти за делегирана държавна дейност. 

Средствата да се осигурят към бюджета на Общината за 2012 г. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Запазване предназначението на предоставените на 
Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция "Социално 
подпомагане" Бургас, имоти - общинска собственост за период не по-
малък от 5 години след приключване на дейностите по проект, финансиран 
от Оперативна програма "Регионално развитие". 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

  1. Да не се променя предназначението на предоставените с договори 
от 30.04.2009 г. на Агенцията по социално подпомагане, за нуждите на 
Дирекция „Социално подпомагане" Бургас, имоти - общинска собственост, 
за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по 
проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна 
социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви 
градски ареали”, схема BG161PO001/l.l-03/2008 г. от Оперативна програма 
„Регионално развитие”, както следва: 

1.1. Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, к-с „Изгрев”, бл. № 53, 
в партера до вх.7, актуван с Акт № 294/01.10.1997 г. за частна общинска 
собственост, представляващ обособен обект- нежилищни помещения с 
обща полезна площ 119,00 кв.м., при граници: изток- вход 8, запад- 
магазин, север-вътрешен двор, юг- бул. „Ст. Стамболов”; 

1.2. Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска” 
№83- сградата на ТД „Приморие”, актуван с акт № 1947/17.01.2000 г. за 
публична общинска собственост, включващ следните нежилищни 
помещения: 



- Помещение №8 с площ 11,28 кв.м., находящо се на I етаж в блок 
„А”,   при   граници:   изток-   Данъчна   служба,   запад-   вътрешен   зид   
към помещение №1 и 3, север- архив на данъчна служба и юг- външен зид; 

- Помещение № 27 с площ 9,27 кв.м., Помещение №31 с площ 
11,90 кв. м., Помещение №34 с площ 10,14 кв.м. и помещение № 35 с площ 
10,62 кв.м., находящи се на I етаж в блок „В” при граници: изток- данъчна 
служба, запад- сграда „А”, север- външен зид- двор и юг- външен зид; 

1.3. Недвижим имот, актуван с Акт №80/09.01.1997 г. за частна 
общинска собственост, представляващ подблокови помещения №1, 2, 3 и 
съответните сервизни помещения с обща площ 60,07 кв.м., находящи се в 
партера на сградата на бл. 49, к-с „Славейков”, гр. Бургас, при граници: 
североизток - външен зид, югозапад- външен зид, северозапад - външен 
зид, югоизток- помещение №1 и коридор; 

1.4. Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, к-с „Бр. 
Миладинови”, бл. 57 в партера до вх.1, актуван с акт № 1326/22.06.1999 г. 
за публична общинска собственост, представляващ обособен обект със 
застроена площ 198,33 кв.м., състоящ се от 6 стаи и сервизни помещения, 
при граници: изток- външен зид, запад- външен зид откъм ул. „Струга", 
север- вх.1, юг- Съюз на слепите; 

1.5. Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, к-с „Бр. Миладинови”, 
актуван с акт № 950/14.09.1998 г. за частна общинска собственост, 
представляващ подблоково помещение до вх. Г на бл. 42, със застроена 
площ 333,37 кв.м., при граници: изток- стълбище, запад- Бюро по труда, 
север- външен зид, юг- външен зид откъм ул.„София"; 

1.6. Недвижим имот, актуван с акт № 3610/25.03.2003г. за публична 
общинска собственост, представляващ сградата на ТД „Зора”, находяща се 
в гр. Бургас, ул. „Перущица” №67, включващ обособени помещения: №11 
с площ 21,89 кв.м.; №12 с площ 11,07 кв.м.; №13 с площ 10,07 кв.м. при 
граници: изток- помещение №15, запад- външен зид, север- ул. 
„Перущица”, юг- коридор; помещение №17 с площ 16,80 кв.м. и 
помещение №18 с площ 10,40 кв.м. при граници: изток- външен зид, запад- 
стълбище, север- ул. „Перущица”, юг- зала Бюро по труда; 

1.7. Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, к-с „Бр. Миладинови”, 
ул. „Дрин” №9, включващ помещения на втори етаж от двуетажна сграда, 
построена в УПИ III, кв.25 по плана на ж.к. „Бр. Миладинови”, актуван с 
акт № 4503/14.02.2007 г. за публична общинска собственост: 

- помещение №8 със застроена площ 13,10 кв.м., при граници: изток-
помещение №7, запад- помещение № 9, север- коридор, юг- външен зид; 

- помещение №9 със застроена площ 17,10 кв.м. при граници: изток-
помещение №8, запад- помещение №10, север- коридор, юг- външен зид; 

- помещение №10 със застроена площ 17,10 кв.м. при граници: 
изток-помещение №9, запад- помещение №11, север- коридор, юг- външен 
зид; 

- помещение №11 със застроена площ 17,10 кв.м., при граници: 
изток-помещение № 10, запад- помещение №12, север- коридор, юг- 
външен зид; 

- помещение №12 със застроена площ 25,32 кв.м. при граници: 



изток-помещение №11, запад- външен зид, север- помещение № 13, юг- 
външен зид. 

1.8. Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, к-с „Меден Рудник” 
бл. 52 в партера до вх. 2, актуван с акт № 139/31.08.1998г. за частна 
общинска собственост, представляващ обособен обект със застроена площ 
89,10 кв.м., състоящ се от 5 стаи и сервизни помещения, при граници: 
изток- вх.2, запад-проход, север- външен зид, юг- външен зид; 

1.9. Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, к-с „Меден Рудник”, 
зона „Г”, кв.59, УПИ I, представляващ помещения в сградата на ОДЗ №9, 
актуван с акт № 945/31.08.1998г. за публична общинска собственост, със 
застроена площ 85,52 кв.м., състоящ се от 4 броя помещения и съответните 
сервизни помещения, разположени в едноетажния корпус на сградата, при 
граници: североизток- външен зид, югозапад.- външен зид, югоизток- ОДЗ 
/кухня/, северозапад- външен зид откъм ул. „Роден край”; 

1.10. Недвижим имот, представляващ временен обект /бивш 
павилион за нафта/, изграден по отменения чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ, 
състоящ се от три канцеларии и сервизни помещения с обща застроена 
площ 51,00 кв.м., находящ се в гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Чаталджа” №49. 

1.11. Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, к/с „Бр. 
Миладинови”, представляващ подблоково помещение до вх. Г на бл.42, 
със застроена площ 117,51 кв.м. при граници: изток – регионален център за 
социални грижи, запад – външен зид, север – външен зид, юг – външен зид 
откъм ул. „София”, актуван с акт №888/10.07.1998 г. 

2. Дава предварително съгласие за извършване на ремонтни 
дейности в предоставените за нуждите на Дирекция „Социално 
подпомагане” Бургас, помещения и за продължаване на сроковете на 
действие на сключените договори - до 31.12.2018 г., включително. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
18. Отчет за дейността на Общински съвет Бургас и неговите комисии 
за периода 01.03.2011 г. до 31.08.2011 г. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Приема отчет за дейността на Общински съвет Бургас и неговите 
комисии за периода 01.03.2011 г. до 31.08.2011 г. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
19. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, 
финанси, икономика и стопански дейности” относно: Избор на 
проверители-регистрирани одитори за извършване на независим финансов 
одит на годишните финансови отчети за 2011г. на общинските търговски 
дружества. 
 



РЕШЕНИЕ:  
 

1. За извършване на независим финансов одит на годишните 
финансови отчети за 2011 г. на общинските търговски дружества, 
Общински съвет- Бургас избира проверители - регистрирани одитори , 
както следва: 

„Ко Одит” ООД -Бургас 
„Хляб и хлебни изделия” ЕООД   представлявано от д.е.с. Стефан 

 Христов Корадов 
„Комплексен онкологичен център”  Петко Господинов Желев - д.е.с. 
ЕООД      (дипломиран експерт- 
 счетоводител) 
                                  „Бургаска одиторска компания” 
„Бургасбус” ЕООД     ООД-Бургас, представлявано от  
       д.е.с. Георги Петров Дочев 

„Одит Консулт МД" ЕООД- 
„Благоустройствени строежи” ЕООД  София, представлявано от д.е.с.  
       Мария Генова Даскалова 

2. Упълномощава управителите на подлежащите на независим 
финансов одит общински еднолични дружества с ограничена отговорност 
да сключат договор с избраните проверители-регистрирани одитори за 
извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети 
за 2011г. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на 
имот 329 в землището на с.Изворище с площ 0,900 дка. с начин на трайно 
ползване пасище мера, за изграждане на обект на техническата 
инфраструктура – ПСОВ. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 
Дава предварително съгласие за промяна предназначението на имот 

пл.№ 329 с площ 900 кв.м., с начин на трайно ползване пасище мера, за 
изграждане на обекти на техническата инфраструктура -ПСОВ. 

Съгласието е валидно за срок от 2 години. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предварително съгласие за промяна на предназначението 
на: 1. Имот 33 в масив 57 в землището на с. Брястовец с площ 0,030 дка. с 
начин на трайно ползване пасище, за изграждане на обект на техническата 
инфраструктура - обслужваща улица. 2. Имот 23 в масив 66 в землището 



на с. Брястовец с площ 0,196 дка. с начин на трайно ползване пасище, за 
изграждане на обект на техническата инфраструктура - обслужваща улица. 
3. Имот 14 в масив 65 в землището на с. Брястовец с площ 0,695 дка. с 
начин на трайно ползване пасище, за изграждане на обект на техническата 
инфраструктура - обслужваща улица. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Дава предварително съгласие за промяна предназначението на : 
1. Имот 33 в масив 57 в землището на с. Брястовец с площ 0,030 дка. 

с начин на трайно ползване пасище, за изграждане на обект на 
техническата инфраструктура -обслужваща улица. 

2. Имот 23 в масив 66 в землището на с. Брястовец с площ 0,196 дка. 
с начин на трайно ползване пасище, за изграждане на обект на 
техническата инфраструктура -обслужваща улица. 

3. Имот 14 в масив 65 в землището на с. Брястовец с площ 0,695 дка. 
с начин на трайно ползване пасище, за изграждане на обект на 
техническата инфраструктура -обслужваща улица. 

Съгласието е валидно за срок от 2 години. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Определяне оценки на земи, находящи се в кв. Банево, 
гр. Бургас, на физически лица, с учредено право на ползване, по реда на 
§29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007г.). 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Определя оценката на 500/584 кв. метра ид. части от УПИ ХІ-726, 
кв.49 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас, целият с площ 
584 кв. метра , при граници: север-УПИ VІІІ-725, УПИ ІХ-724, изток-УПИ 
X-Общ., юг- улица, запад-УПИ ХІІ-727, актуван с Акт № 2432/27.03.2000 г. 
за частна общинска собственост., в размер на 70 лв. без ДДС, изчислена по 
реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ. 

В тримесечен срок от влизането в сяла на оценката, Иван Иванов 
Димитров с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Асен Златаров” №7 да заплати 
на Община Бургас цената на земята, предмет на продажба. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ 180/835 кв.м. ид. части от УПИ VІ-77, в кв.16 
по плана на с. Извор, Община Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ:  



Прекратява съсобственост с Екатерина Георгиева Стоянова, с 
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл.44, вх.7, ет.4, ап.132, 
чрез продажба дела на общината в недвижим имот, представляващ 180/835 
кв.м. ид. части от УПИ VI-77, в кв.16 по плана на с.Извор Община Бургас, 
целият с площ 835 кв.м., при граници: север-УПИ V-78, изток-улица, юг-
УПИ VII-73,74,75, запад-УПИ XI, за сумата 3200/три хиляди и двеста/ лева, 
без ДЦС. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ 88/688 кв.м. ид. части от УПИ VІІ-30, в кв.2 по 
плана на в.з. „До стопански двор”, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Прекратява съсобственост със Стойчо Стоянов Стойчев, с постоянен 
адрес: гр. Бургас, к-с „Зорница”, бл.13, вх.2, ет.2, ап.5 и Мара Петрова 
Стойчева с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „Зорница”, бл.13, вх.2, ет.2, 
ап.5, чрез продажба на дела на Общината в недвижим имот, представляващ 
88/688 кв.м. идеални части от УПИ VІІ-30, кв.2 по плана на в.з. „До 
стопански двор”, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас, целият с площ 688 
кв.м., при граници: север-улица, изток-дере, юг-УПИ VІІІ-31, запад-УПИ 
VІ-29 за сумата от 3200 /три хиляди и двеста/ лева, без ДДС. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ 115/715 кв.м. ид. части от УПИ III-163, в кв.12 
по плана на в.з "Боровете", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община 
Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Прекратява съсобственост с Иван Георгиев Илиев, с постоянен адрес: 
гр.Бургас, к-с „Зорница”, бл.9, вх.5, ет.5, ап.14, чрез продажба дела на 
общината, представляващ 115/715 кв.м. идеални части от УПИ Ш-163, в кв. 
12 no плана на в.з „Боровете”, землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община 
Бургас целият с площ 715 кв.м., при граници: север-УПИ II-164, изток-улица, 
юг-улица, запад-улица за сумата 3400 /три хиляди и четиристотин/ лева, без 
ДДС. 
 
……………………………………………………………………………. 
 



26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ 88/688 кв.м. ид. части от УПИ IV-27, в кв.2 по 
плана на в.з."До стопански двор",кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Прекратява съсобственост с Грозю Станчев Неделчев, с постоянен 
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл.8, вх.А, ет.1, чрез продажба дела на 
общината, представляващ 88/688 кв.м. идеални части от УПИ IV-27, кв.2 по 
плана на в.з. „До стопански двор”, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас, 
целият с площ 688 кв.м., при граници: север-улица, изток-УПИ V-28, юг-УПИ 
XII-34, запад-УПИ ІІІ-26, за сумата от 3200 /три хиляди и двеста/ лева, без 
ДДС. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ 233/733 кв.м. ид. части от УПИ XVIII-1243, в 
кв.94 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Прекратява съсобственост с Гюрчо Тодоров Тодоров, с постоянен 
адрес: гр. Бургас, к-с „Изгрев”, бл.20, вх.1, ет.5, чрез продажба дела на 
общината, представляващ 233/733 кв.м. идеални части от УПИ XVIII-1243, в 
кв.94, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас целият с площ 733 кв.м., при 
граници: север-улица, изток-улица, юг-УПИ ІІІ-1244, запад-УПИ II за 
сумата 12400 /дванадесет хиляди и четиристотин/лева, без ДДС. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Продажба на общински жилища, находящи се в кв. 
„Меден Рудник”, гр. Бургас на наематели, настанени в тях по 
административен ред. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

1. Да се извърши продажба на Тонка Георгиева Димова – наемател 
на общинско жилище, актувано с Акт №6342/22.06.2011г. за частна 
общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", 
бл.409, вх.5, ет.8, ап. среден, със застроена площ 44,58 кв.м., ведно с 
0,332% /6,87 кв.м/ от общите части на сградата, изба с площ 1,88 кв.м, и 



0,332 % идеални части от правото на строеж върху общинска земя, с 
идентификатор 07079.651.196.4.22 по одобрената КК на гр. Бургас, при 
съседи: на същия етаж – 07079.651.196.4.23, 07079.651.196.4.21, под обекта 
- 07079.651.196.4.19, над обекта -няма., за сумата   27 252 /двадесет и седем 
хиляди двеста петдесет и два/ лева без ДДС. 

2. Да се извърши продажба на Панайот Колев Панайотов – наемател 
на общинско жилище, актувано с Акт №6343/22.06.2011г. за частна 
общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", 
бл.443, вх.1, ет.2, ап. среден, със застроена площ 45,30 кв.м., ведно с 
0,706% /7,30 кв.м/ от общите части на сградата, изба с площ 3,68 кв.м, и 
0,706 % идеални части от правото на строеж върху общинска земя, с 
идентификатор 07079.653.485Л.4 по одобрената КК на гр.Бургас, при 
съседи: на същия етаж - 07079.653.485.1.5, 07079.653.485.1.3, под обекта - 
07079.653.485.1.2, над обекта -07079.653.485.1.7, за сумата 30 955 
/тридесет хиляди деветстотин петдесет и пет/ лева. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне под наем на недвижими имоти, общинска 
собственост, за осъществяване дейността на общопрактикуващи лекари и 
лекари по дентална медицина в съставните селища на територията на 
Община Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ:  

1. Да се предоставят под наем имоти и части от имоти - общинска 
собственост, представляващи нежилищни помещения, по списък - 
Приложение №1, неразделна част от решението, за осъществяване 
дейността на общопрактикуващи лекари и стоматолози, за срок от 5 /пет/ 
години, при заплащане на месечен наем 1 лв./кв.м. без ДДС, съгласно 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Бургас, в съответствие с чл.102, ал.4 
от Закона за лечебните заведения. 

2. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи договори за наем с 
общопрактикуващи лекари и стоматолози, сключили договори с НЗОК- 
РЗОК, по реда и условията, установени с чл.14, ал.1 и ал.7, вр. ал.2 от 
Закона за общинската собственост и чл. 15 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, 
приета от Общински съвет Бургас. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне под наем на нежилищни помещения, 



общинска собственост, находящи се на втори етаж от сградата на ул. "Цар 
Асен І" № 81, гр. Бургас за нуждите на сдружение "Доза обич", гр. Бургас. 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
Да се предоставят под наем за срок от 5 /пет/ години на Сдружение 

"ДОЗА ОБИЧ" - сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в 
обществена полза, представлявано от Антоанета Георгиева Радева - 
Председател, регистрирано по ф.д. № 3091/25.10.1999год. по описа на 
Бургаски окръжен съд, вписано в Централния регистър на юридическите 
лица под № 20050221004, със седалище и адрес на управление: ул. "Любен 
Каравелов" №78, ет.5, ап. ляв, гр. Бургас, ЕИК 102609773, нежилищни 
помещения, с обща полезна площ 62,45 /шестдесет и две цяло, четиридесет 
и пет/ кв.м, находящи се на втори етаж от сградата с административен 
адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен І” №81 , с идентификатор 07079.614.239.1 
пo одобрена Кадастрална карта на гр.Бургас, при граници: изток - външен 
зид, откъм блок 101 и улица, запад - калкан, север - външен зид и 
стълбище, юг - външен зид, построена в УПИ IV, в квартал 51 по ПУП-
ПРЗ на к/с „Възраждане”, гр. Бургас, с идентификатор 07079.614.239 пo 
КК, при граници на УПИ: север - УПИ ІІ-7314; изток - улица между о.т. 
479а и о.т. 4796; юг - ул. „Цар Асен I”; запад - УПИ ІІІ-7313 и съседи пo 
КК: 07079.614.238, 07079.614.252, 07079.614.250, 07079.614.241, 
07079.614.240, 07079.614.237, за които е съставен Акт №6366/17.08.2011 
год. за частна общинска собственост, срещу заплащане на месечен наем в 
размер на 101 /сто и един/ 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.3 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 обезщетяване наследниците на Атанас Петков Теодосиев. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Дава съгласие 481/515 кв.м. ид. части от имот №028013, целият с площ 
515 кв.м и начин на трайно ползване: нива, IV категория в местността 
„Чаморлията”, пo КВС на землище кв. Ветрен, гр. Бургас, при граници: им. 
№№000160, 028002, 028004 и 000158, актуван с Акт №5662/08.05.2009 г. за 
частна общинска собственост, да бъдат предоставени на Общинската служба 
по земеделие - Бургас, за обезщетяване на наследниците на Атанас Петков 
Теодосиев, съгласно Решение № 4894/19.12.2008 г. на ОСЗ-Бургас. 
 
……………………………………………………………………………. 
 



32. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, 
т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на 
Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците 
на София Николова Ламбова. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Дава съгласие проектен имот №008030 с проектна площ 0,675 дка и 
начин на трайно ползване: изоставена нива, IV категория в местността 
„Дядо Колев баир", при граници: им. №№008031, 008022, 000059, 008022 и 
000040, образуван от имот №008022 по КВС на землище с. Братово, 
Община Бургас, целият с площ 17,963 дка, актуван с Акт №4586/28.03.2007 
г., за частна общинска собственост, да бъде предоставен на Общинската 
служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на наследниците на София 
Николова Ламбова, по влязло в сила Решение № 6972/26.06.2006 г. по адм. 
дело №4469 по описа за 2006 г. на ВАС и Решение №БРАТ/10.05.2001 г. на 
ПК- Бургас. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, 
т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на 
Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците 
на Георги Богданов Сулев. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Дава съгласие проектен имот № 030030 с проектна площ 2.381 дка и 
начин на трайно ползване: нива, IV категория в местността „Чаморлията", 
при граници: им. №№ 030029, 030002, 000087 и 000105, образуван от имот 
№ 030001 по КВС на землище кв. Ветрен, гр. Бургас, целият с площ 5.051 
дка, актуван с Акт №5664/ 08.05.2009 г. за частна общинска собственост, 
да бъде предоставен на Общинската служба по земеделие - Бургас, за 
обезщетяване на наследниците на Георги Богданов Сулев, по влязло в сила 
Решение № 276/31.03.2008 г. по адм. дело № 1460 по описа за 2007 г. на 
АС-Бургас и Решение № 4878/12.06.2008 г. на ОСЗГ-Бургас. 

 
……………………………………………………………………………. 
 
34. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Учредяване право на строеж за обект, получил траен 
градоустройствен статут на имот - частна общинска собственост, 



представляващ част от ПИ с идентификатор 07079.607.355 /идентичен с 
част от УПИ ІV в кв.35 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас/. 
 

РЕШЕНИЕ:  

1. Дава съгласие в качеството си на принципал на „Бургаски пазари” 
ЕООД и в качеството си на собственик на общинската идеална част от ПИ 
с идентификатор 07079.607.355 no КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ IV 
кв.35 по плана на ж.к. „Лазур”, гр.Бургас, целият с площ 2585 кв.м. a пo 
КК на гр. Бургас - 2547 кв.м., за учредяване право на строеж на ЕТ  
„Ропотамо- Стойчо Ангелов”- Стойчо Димитров Ангелов. 

2. Да се учреди право на строеж на ЕТ „Ропотамо- Стойчо 
Ангелов”- Стойчо Димитров Ангелов, вписан в регистъра за еднолични 
търговци и техните клонове под №5616, том 136, стр.182 по ф.д. 
6017/1992 г., със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с „Изгрев”, 
бл.44, вх.2, ет.8, ЕИК 1021006609, за обект „Магазин за хранителни стоки 
и кафе аперитив” със застроена площ 140 кв.м., представляващ едноетажна 
сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.607.355 пo КК на гр. 
Бургас, идентичен с УПИ IV кв.35 по плана на ж.к. „Лазур”, гр. Бургас, 
целият с площ 2585 кв.м. a пo КК на гр. Бургас - 2547 кв.м., при съседи: 
07079.607.356, 07079.607.497, 07079.607.126, 07079.607.498, 07079.607.354, 
за сумата 51237,30 (петдесет и една хиляди двеста тридесет и седем и 0,30) 
лева, без ДДС. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Учредяване право на строеж на "EVN България 
Електроразпределение" АД за изграждане на трафопост в УПИ ІV, кв.60Б, 
по плана на ж.к. "Меден рудник", зона Г, гр. Бургас, с идентификатор 
07079.655.127. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се учреди в полза на „EVN България Електроразпределение” АД -
със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” 37, 
ЕИК 115552190, представлявано от Волфганг Хумер - Председател на 
Управителния съвет и инж. Гочо Димитров Чемширов - Заместник 
Председател на Управителния съвет, чрез пълномощника си Николай 
Георгиев Полихронов право на строеж за изграждане на трафопост със 
застроена площ 6 кв.м и създаваща се сервитутна зона 19 кв.м. по одобрен 
инвестиционен проект през имот - частна общинска собственост, 
представляващ УПИ IV, кв.60Б по плана на ж.р. „Меден Рудник” зона Г, 
гр. Бургас, целият, с площ от 25242 кв.м., идентичен с ПИ с 07079.655.127 
по одобрена КК на гр. Бургас, целият с площ 17081 кв.м., при съседи: 



07079.655.302, 07079.655.128, 07079.655.312, 07079.655.95, 07079.655.311, 
07079.655.129, 07079.655.300, 07079.655.298, 07079.655.288, 07079.655.291, 
 07079.655.303, 07079.655.313, за   сумата   3380   (три   хиляди   триста   и 
осемдесет) лева, без ДДС. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
36. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Учредяване право на строеж на "EVN България 
Електроразпределение" АД за изграждане на трафопост в УПИ І, кв.11 по 
плана на ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се учреди в полза на „EVN България Електроразпределение” АД -
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” 37, 
ЕИК 115552190, представлявано от Волфганг Хумер - Председател на 
Управителния съвет и инж. Гочо Димитров Чемширов - Заместник 
Председател на Управителния съвет, чрез пълномощника си Николай 
Георгиев Полихронов право на строеж за изграждане па трафопост със 
застроена площ 11 кв.м. и създаваща се сервитутна зона 26 кв.м. по 
одобрен инвестиционен проект през имот - частна общинска собственост, 
представляващ УПИ I, кв.11 по плана на ж.р. „Меден Рудник”, гр. Бургас, 
целият, с площ от 7354 кв.м., идентичен с ПИ с идентификатор 
07079.651.181 по одобрена КК на гр. Бургас, при граници:, север-улица 
/07079.651.150/, изток –улица /07079.651.150/, юг - УПИ ІІ /07079.651.37/, 
запад – улица /07079.651.150/, за сумата 5507 (пет хиляди петстотин и 
седем) лева, без ДДС. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 31, масив 19, 
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.№ 31, 
масив 19, местност „Келеман", землище с.Твърдица, с който за имота се 
обособява УПИ I, отреден за „мотел и заведение за хранене” и УПИ II - „за 
инфраструктура” с предвидени показатели за застрояване в съответствие с 
ОУП на землището на с.Твърдица: Плътност до 10%, Кинт до 0,5, 
Озеленяване мин.60%, Височина до Н=7,00м, с приложена редукция по 
чл.16 от ЗУТ -3,68% и ПУР на нова обслужваща улица с габарит 9,00м от 
о.т.5 до о.т.6. 
 



……………………………………………………………………………. 
 
38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: 1.Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл. №25, масив 44, 
местност "Батаклията", землище с. Твърдица. 2. Одобряване на ПУП - ПУР 
на нова обслужваща улица с о.т.12, о.т.52, о.т.51, о.т.50 и о.т.49 между 
масиви 39, 40 и 44, местност "Батаклията", 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.№ 25, масив 44, местност „Батаклията”, землище 
с.Твърдица, с който за имота се обособява УПИ II, отреден за 
„обслужване и рекреация за 6 6р. сгради” с показатели за 
застрояване: Плътност до 30%, Кинт до 1,0, Озеленяване 
мин.50% и Височина до Н=10,00 м. (3ет.), в съответствие с 
действащ ОУП на землището на с.Твърдица и с приложена 
редукция по чл.16отЗУТ-2,60%. 

2. Подробен устройствен план - План за улична регулация на нова 
обслужваща улица с габарит 9,00м. с о.т. 12, о.т.52, о.т.51, 
о.т.50 и о.т.49 между масиви 39, 40 и 44, местност 
„Батаклията”, землище с .Твърдица. 

 
……………………………………………………………………………. 
 
39. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за 
улична регулация на улица с о.т.3 - о.т.4 до о.т.12 и изменение на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на кв.1, 2, 4 
и 5 по плана на с. Драганово. 
 

РЕШЕНИЕ:  

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ 
Общински съвет Бургас одобрява изменението на ПУП-План за улична 
регулация на улица с о.т.3 - о.т.4 до о.т.12 и изменение на ПУП-План за 
регулация и застрояване на кв.1, 2, 4 и 5 по плана на с.Драганово 
 
……………………………………………………………………………. 
 
40. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план за трасе на кабел 20kV за захранване на имот пл.№ 204, Стопански 
двор, с. Димчево. 
 

РЕШЕНИЕ:  



На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ 
Общински съвет Бургас одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на 
кабел 20kV за захранване на имот пл.№ 204, Стопански двор, с.Димчево 

 
……………………………………………………………………………. 
 
41. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на отказ за определяне оценка на земеделска 
земя, находяща се във в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, на 
наследници на Атанас Иванов Кантарев, поради постъпило след срока, 
предвиден в §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) искане за 
закупуване. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Приема за установено по отношение на наследниците на Атанас 
Иванов Кантарев - Мария Ненчева Кантарева, с постоянен адрес гр. 
Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.13, вх.2, ет.1 и Екатерина Атанасова 
Чобанова, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” №13, ет.4, че не 
са налице условията на §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за определяне на 
оценка на УПИ XLVII-140 в кв.7 по плана на вилна зона „Боровете” 
землище кв.Банево, гр. Бургас, целият с площ 604 кв. метра, при граници 
на имота: изток- УПИ V-133, юг- УПИ- XLVI-746,141, запад- улица, север-
УПИ - XLVIII-139. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
42. 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: Обособен обект - почивна 
база (собственост на "Благоустройствени строежи" ЕООД), находяща се в 
лесопарк "Росенец", гр. Бургас съгласно чл.3, ал.3, т.2 от Закона на 
приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите. 
 

РЕШЕНИЕ:  

1. Определя нова начална тръжна цена за продажба на общински имот: 
        Обособен      обект-      почивна      база (собственост      на 
„Благоустройствени строежи” ЕООД), находяща се в лесопарк „Росенец”, 
гр. Бургас, актуван с Нотариален акт (констативен) No 64 от 30.10.2009 г., 
представляващ триетажна масивна сграда с идентификатор No 
07079.831.33.1/нула, седем, нула, седем, девет, точка, осем, три, едно, 
точка, три, три, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 год. на 
Изпълнителният директор на АГКК, със застроена площ от 295,00 /двеста 
деветдесет и пет/ кв.м., с административен адрес на сградата- гр. Бургас, 
п.к.8000 Лесопарк „Росенец” №481, застроена на площ от 295,00 /двеста 



деветдесет и пет/ кв.м. в поземлен имот с идентификатор № 07079.831.33 
/нула,седем, нула, седем, девет, точка, осем, три, едно, точка, три, три/ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със 
Заповед РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителният директор на АГКК, 
при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор № 
07079.831.49, поземлен имот с идентификатор № 07079.831.81 в размер на 
350 000 /триста и петдесет хиляди/ лева, стъпка на наддаване 6000 /шест 
хиляди/ лева, депозит за участие 35 000 /тридесет и пет 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 16,30 ч., в заседателната зала на 
Община Бургас, ул. „Александровска” №26. 

3.  Тръжната документация се закупува в Агенцията за приваппация и 
ПЧП, ул. „Конт Андрованти” № 1-3, ет.3, всеки работен ден от 9 до 17 
часа, в срок до 13-я ден включително от датата на обнародването на 
решението в „Държавен вестник”, на цена 500 /петстотин/ лева платими в 
брой в касата на Агенцията. 
Депозитът за участие в размер на 35 000 /тридесет и пет хиляди/ лева да се 
внесе по банков път до 15-ия ден включително от датата на обнародването 
на решението в „Държавен вестник”, no 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 пo 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. 

4. Огледът на обекта се извършва с представител на Агенцията през 
всички работни дни до 15-я ден включително от датата на обиародването 
на решението в "Държавен вестник", след представен платежен документ 
за закупена тръжна документация. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Възлага на АППЧП да организира и проведе търга. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
43. Докладна записка от инж. Диян Славов - Общински съветник и 
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и 
публично-частно партньорство относно: Допълване на Годишната План-
програма за работата на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и 
публично-частно партньорство и Списъка с обекти за приватизация 
съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол /ЗПСК/. 
 

РЕШЕНИЕ:  



1. Приема допълнение на Годишната План-програма за работа на 
Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно 
партньорство и Списъка с обекти за приватизация, съгласно чл. 3, ал. 2 и 
чл.3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК със следният общински имот: 

- Обособен обект- Складова база на „Бургаски пазари” ЕООД, гр. 
Бургас ведно с прилежащ терен находящ се в Промишлена зона „Север”, 
гр. Бургас с площ от 11350 кв.м., при граници на имота: изток – ДФ 
„Номат”, имот пл.№423, 442; запад - товарна гара, имот пл.№732; север - 
ж.п.линия Бургас-София; юг - имот пл.№155, ДФ „Номат”, съгласно Акт за 
частна общинска собственост № 4230 от 06.04.2006г. Общата застроена 
площ/ЗП/ на целият обособен обект е 3 227 кв.м. и се състои от: 7 броя 
складови помещения с обща ЗП от 2 848 кв.м.; 1 бр. сграда- администратор 
с обща ЗП от 290 кв.м.; 2 бр. сгради- портиерна с обща ЗП от 26 кв.м.; 2 бр. 
сгради- канцелария с обща ЗП от 63 кв.м. 

2. Обектът да се приватизира чрез метод на приватизация публичен 
търг с явно наддаване. 

3. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на 
обособеният обект, сключването на договори за наем, аренда, дялово 
участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на 
договори за кредити с общински имоти. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
44. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Даване на съгласие за провеждане на 
последваща акредитационна процедура на "Комплексен онкологичен 
център -Бургас" ЕООД. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Дава   съгласие   за   провеждане   на   процедура   по   последваща 
акредитация на „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
45. Докладна записка от Соня Георгиева – председател на ПККОНВЧД 
относно: Отпускане на средства в размер на 8000 лв. /осем хиляди/ за 
оборудване на мултифункционален кабинет в ОУ „Братя Миладинови” – 
Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се отпусне финансиране в размер на 8 000 лв.(осем хиляди лева) 
на ОУ „Братя Миладинови”. Средствата да бъдат от преходния остатък от 
делегирания бюджет на училището. 
 



……………………………………………………………………………. 
 
46. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в 
Общински съвет – Бургас относно: Преименуване на ул. 
„Фердинандова" на ул. "Хан Тервел". 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
47. Докладна записка от група общински съветници „Независими” 
относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република 
България за преразглеждане на предоставената концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - 
строителни материали - андезитобазалти, от находище "Върли бряг", 
Област Бургас, на "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО MOPE" АД – ШУМЕН. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Общински съвет – Бургас отправя Искане до Министерски съвет на 
Република България да преразгледа предоставената концесия за добив на 
подземни богатства по чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства – 
строителни материали – андезитобазалти, от находище „Върли бряг”, 
Област Бургас, на „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД – 
ШУМЕН. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
48. Докладна записка от Делян Иванов – общински съветник в 
Общински съвет - Бургас, и председател на Временната комисия за 
проучване наименованията на местности на територията на Община 
Бургас относно: Предложения на Временната комисия за проучване 
наименованията на местности на територията на Община Бургас, които не 
съответстват на принципите на географски наименования, заложени в Указ 
№ 1315/18.07.1975 г. за наименованията. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Преименува обекти с общинско значение - местности на територията 
на община Бургас, съгласно направени предложения на временната 
комисия на Общински съвет -Бургас, за проучване наименованията на 
местности на територията на Община Бургас, които не съответстват на 
принципите на географски наименования, заложени в раздел I чл.3-5 от 
Указ № 1315/18.07.1975 г. за наименованията, по приложен списък с 



географски наименования на обекти с общинско значение, неразделна част 
от решението. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
49. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет 
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и 
спорт” относно: Финансова помощ в полза на Пейчо Петков Бинков. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

1. Предоставя на Пейчо Петков Бинков – еднократно сумата от 
хиляда /1000/ лева, с източник на финансиране Приложение 5.5 „Други 
дейности в спорта” от „Бюджет 2011” на Община Бургас. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
50. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Светлана Стратиева Краузе за сина й 
Мариян Михалев Малчев. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Светлана Стратиева Краузе с постоянен адрес 
гр. Бургас, кв. Акации, ул. „Чайка" № 13, настоящ адрес гр. Бургас, к/с 
„Изгрев” бл. 27А, ет. 9, ап. 904, еднократно сума от 500 (петстотин) лева за 
лечение на сина й Мариян Михалев Малчев. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
51. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Красимира Веселинова Стоянова за 
синът й Рафаил Валентинов Стоянов. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Красимира Веселинова Стоянова с постоянен 
адрес гр. Бургас, к/с „Славейков” бл. 62, вх. 2, ет.13, с настоящ адрес гр. 
Бургас, к/с „Меден Рудник", бл. 469„ вх. 1, ет. 7, еднократно сума от 1 000 
(хиляда) лева за лечение на синът й Рафаил Валентинов Стоянов. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
52. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Костадин Тодоров Кехайов. 



 
РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Костадин Тодоров Кехайов с постоянен адрес 
гр. Бургас, ул. „Славянска" № 45 еднократно сума от 500 (петстотин) лева 
за провеждане на допълнителна рехабилитация. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
53. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Кезбан Илияз Салим за децата си 
Стефан Кезбан Салим и Елена Кезбан Салим. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Да се предостави на Кезбан Илияз Салим с постоянен адрес гр. 
Бургас, с. Рудник, ул. „Кирил и Методий” № 30, настоящ адрес: гр. Бургас, 
ул. „Стара планина” № 14, еднократно сума от 500 (петстотин) лева за 
лечение на децата й: Стефан Кезбан Салим и Елена Кезбан Салим. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
54. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Христо Димитров Костов. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Христо Димитров Костов с постоянен адрес гр. 
Бургас, к/с „Изгрев” бл.70, вх.5, ет.1, ап.1 еднократно сума от 500 
(петстотин) лева за лечение. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
55. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Злата Димитрова Тодорова. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Злата Димитрова Тодорова с постоянен адрес гр. 
Бургас, к/с Меден Рудник” бл. 441, вх. 2, ет. 4, ап. 33 еднократно сума от 
500 (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 – Стефко Желев Георгиев. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Стефко Желев Георгиев с постоянен адрес гр. 
Бургас, к/с „Изгрев” бл. 66, вх.6, ет. 4, настоящ адрес гр. Бургас, к/с „Бр. 
Миладинови” бл. 8, вх. 1, ет. 5, ап. ляв еднократно сума от 1 000 (хиляда) 
лева за покриване на комунално битови разходи. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
57. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Пенка Господинова Петрова за дъщеря 
й Кристияна Георгиева Петрова. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Пенка Господинова Петрова с постоянен адрес 
гр. Бургас, к/с „Меден Рудник” бл. 442, вх. Б, ет. 4, ап. 21, еднократно сума 
от 500 (петстотин) лева за дъщеря й Кристияна Георгиева Петрова. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
58. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Румяна Колева Динева. 

 
РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Румяна Колева Динева с постоянен адрес гр. 
Бургас, к/с „Лазур”, бл. 79, вх. 3, ет. 4 еднократно сума от 500 (петстотин) 
лева за комунално -битови разходи. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
59. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Зинаида Живкова Стоева за съпруга й 
Сашо Кръстев Стоев. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Зинаида Живкова Стоева с постоянен адрес гр. 
Бургас, к/с „Меден Рудник”, бл. 296, ет. 1, ап. 2 еднократно сума от 700 
(седемстотин) лева за лечение на съпруга й Сашо Кръстев Стоев с 
постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Меден Рудник”, бл. 296, ет. 1, ап. 2. 



 
……………………………………………………………………………. 
 
60. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Диян Драгомиров Янков. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Диян Драгомиров Янков с постоянен адрес гр. 
Бургас, к/с „Меден Рудник”, бл. 70, вх. 4, ет. 2, ап. 6 и с настоящ адрес : гр. 
Бургас, к/с „Славейков” бл. 2, ет. 2, стая № 204 (студентско общежитие), 
еднократно сума от 800 (осемстотин) лева относно покриване на разходи 
за лечение. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
61. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Анелия Петкова Панчева. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Анелия Петкова Панчева с постоянен адрес гр. 
Бургас, к/с „Меден Рудник”, бл. 13, вх. 7, ет. 8, еднократно сума от 800 
(осемстотин) лева, относно 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 – Христо Коев Дерменджиев. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Христо Коев Дерменджиев с постоянен адрес гр. 
Бургас, к/с „Изгрев”, бл. 29, вх. 8, ет. 4, ап. 12, еднократно сума от 800 
(осемстотин) лева, относно 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 – Илчо Димитров Бъчваров. 
 

РЕШЕНИЕ: 



Да се предостави на Илчо Димитров Бъчваров с постоянен адрес гр. 
Бургас, к/с „Изгрев”, бл. 41, вх. 5, ет. 4, ап. 8, еднократно сума от 1 000 
(хиляда) лева, относно покриване на разходи за лечение. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
64. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Галина Кирова Емилова. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Галина Кирова Емилова с постоянен адрес гр. 
Бургас, к/с „Меден рудник”, бл. 59, вх. 2, ет. 6, ап. 36, еднократно сума от 
800 (осемстотин) лева, относно 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 – Димитър Люцканов Спасов. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Димитър Люцканов Спасов с постоянен адрес 
гр. Бургас, ул. „Юрий Венелин” № 18, вх. А, еднократно сума от 700 
(седемстотин) лева, относно покриване на комунално битови разходи. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
66. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Жека Иванова Ружева. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Жека Иванова Ружева с постоянен адрес гр. 
Бургас, ул. „Константин Фотинов” № 39, ет. 1, еднократно сума от 500 
(петстотин) лева, относно покриване на комунално битови разходи. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
67. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Кремена Георгиева Лангова. 
 

РЕШЕНИЕ:  



Да се предостави на Кремена Георгиева Лангова с постоянен адрес 
гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Велека” № 30 еднократно сума от 600 
(шестстотин) лева, относно покриване на комунално битови разходи. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
68. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Иван Димитров Карагеоргиев. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Иван Димитров Карагеоргиев с постоянен адрес 
гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Дубровник” № 44 еднократно сума от 
500 (петстотин) лева, относно покриване на комунално битови разходи. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
69. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Здравка Любенова Димитрова. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Здравка Любенова Димитрова с постоянен адрес 
гр. Бургас, к/с „Славейков” бл. 34, вх. Б, ет. 6, ап. среден, еднократно сума 
от 500 (петстотин) лева, относно покриване на комунално битови разходи. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
70. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Георги Йорданов Желязков за 
съпругата си Митка Георгиева Желязкова. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Георги Йорданов Желязков с постоянен адрес 
гр. Бургас, к/с „Меден Рудник”, ул. „Миньорска” № 25 еднократно сума от 
500 (петстотин) лева за съпругата му Митка Георгиева Желязкова с 
постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Меден Рудник”, ул. „Миньорска” № 25, 
относно продължаване на лечението й. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
71. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Марко Бончев Бонев. 
 



РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Марко Бончев Бонев с постоянен адрес гр. 
Бургас, к/с „Меден Рудник” бл. 218, вх. A, ап. 15, еднократно сума от 500 
(петстотин) лева, относно покриване на разходи за рехабилитации и 
медикаментозна терапия. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
72. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на 
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в полза на физическо лице – Пепа Самуилова Асенова. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Да се предостави на Пепа Самуилова Асенова с постоянен адрес гр. 
Бургас, гр. Бургас, ул. „Владислав” № 13 с настоящ адрес: гр. Бургас, кв. 
„Победа”, ул. „Гоце Делчев” № 13, еднократно сума от 500 (петстотин) 
лева, относно покриване на разходи за лечение. 

 
……………………………………………………………………………. 
 
73. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Промяна в списъка на пътуващите учители от ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” – с. Равнец. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

1. Коригира списъка на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на 
85% от транспортните разходи по автомобилния транспорт, утвърден с 
решение на Общински съвет – Протокол № 46/17.02 и 22.02.2011 г., както 
следва: 
 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равнец – Здравко Аргиров 
Джунджуров – директор  
 Стойността на посочената в решението сума и маршрута остават без 
промяна.  
 
……………………………………………………………………………. 
 
74. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Допълнение на Решение по т. 6 от проведеното на 17.02. 
и 22.02.2011 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол №46) на 
Общински съвет – Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 



1. Определя частите от поземлен имот с кадастрален идентификатор 
07079.10.935 по КККР на гр. Бургас, попадащ в горска територия, 
предвидени по действащ ПУП-ПРЗ за изграждане на улици, паркинги, 
алеи, както и УПИ, отредени за озеленяване и за ТП, КПС, ПСОВ, 
посочени в Приложение №1, колони от 4-та до 11-та и 13 включително към 
настоящото решение, с обща площ от 31,233 (тридесет и едно   цяло  
двеста  тридесет  и   три   хилядни)  дка  за  имоти   публична общинска 
собственост. 

2. Определя частите от поземлен имот с кадастрален идентификатор 
07079.10.938 по КККР на гр. Бургас, попадащ в горска територия, 
предвидени по действащ ПУП-ПРЗ за изграждане на улици, паркинги, алеи 
, както и УПИ, отредени за озеленяване, ТП, КПС, ПСОВ посочени в 
Приложение №1, колони от 4-та до 13-та вкл. към настоящото решение, с 
обща площ от 0,890 (нула цяло осемстотин и деветдесет хилядни) дка за 
имоти публична общинска собственост. 

3. Определя поземлен имот с кадастрален идентификатор 
07079.10.1005 по КККР на гр. Бургас, с площ от 4980 (четири хиляди 
деветстотин и осемдесет) кв. м, попадащ в горска територия, предвиден по 
действащ ПУП-ПРЗ за изграждане на обслужваща улица за имот публична 
общинска собственост. 
  4.  Обявява изграждането на обектите в имотите по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 
4 за обекти от първостепенно общинско значение. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
75. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Подробен устройствен план – Парцеларен план за 
водоснабдителна система за с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, Община 
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 
водоснабдителна система на с.Маринка, с.Твърдица и с.Димчево – Първи 
етап за трасето от мястото на включване при пътя „Бургас – Созопол” до 
с.Маринка и с.Твърдица, извън границите на урбанизираната територия . 
 
……………………………………………………………………………. 
 
76. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване за част от имот пл.№8, масив 24, местност „Шосе бою” – 
землище Ветрен. 
 

РЕШЕНИЕ:  



На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 във връзка с 
чл.16 и чл.59 ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Бургас одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване за част от имот пл.№8, 
масив 24, местност „Шосе бою” - землище Ветрен, с който се обособява 
УПИ II-общ. -отреден за инфраструктура и КПС, както и обслужваща 
новообразувания УПИ улица с габарит 13,95 м. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
77. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот 
общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник”, на 
сдружение „КАРИТАС – София” за изграждане на сграда, в която да се 
предоставя социалната услуга „Звено Майка и бебе”. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
78. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община 
Бургас относно: Одобряване на проект на договор за учредяване на 
Българска федерация по борба безвъзмездно срочно право на строеж за 
изграждане на „Спортно – развлекателен комплекс“ в УПИ – І в кв. 56 по 
плана на ж.к. „П.Р. Славейков“, гр. Бургас. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
79. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател 
на Общински съвет относно: Избор на временно изпълняващ длъжността 
кмет на кметство с. Равнец. 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

Избира г-жа Петранка Михайлова Райкова за временно изпълняващ 
длъжността кмет на кметство с. Равнец за срок до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
80. Питания. 



……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


