ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
1. ДЕКЛАРАЦИЯ за признаване и осъждане на геноцида над арменците в
Османската империя 1915-22 г.
...................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 41 гласа „за”, против –3 , въздържали се –2 ,
Р Е Ш И:
На основание на чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.2 от ЗМСМА,
Общинският съвет – Бургас приема
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОСЪЖДАНЕ ГЕНОЦИДА НАД АРМЕНЦИТЕ В
ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ 1915-22 ГОДИНА
1. Изтреблението на арменците в Османската империя през 1915-22
година е идентифицирано с категорични исторически факти и автентични
документи. Деянието отговаря напълно на състава на постановителните
актове на ООН:
- Конвенция за преследване и наказване на престъплението
„Геноцид”(1948);
- Конвенция за прилагане срока на давност по отношение на военните
престъпления и престъпления срещу човечеството (1968 г).
Според хуманните традиции на българския народ и с поетите по
ратификация на документите на ООН задължения, Общинският съветБургас признава и осъжда геноцида над арменците в Османската империя
е обявява 24 април за Ден на възпоменание на неговите жертви.
2. Общинският съвет-Бургас задължава Кмета на Община Бургас да впише
24 април за Ден на възпоменание на жертвите на арменския геноцид в
Програмата за отбелязване на паметни дати и включи тази дата в Културната
програма на на Община Бургас.

3. Призовава Народното събрание на Република България да вземе решение
за признаване на геноцида над арменския народ в периода 1915-22 година.
.....................................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
.................................................................................................................................
По точка 2 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов –кмет на Община
Бургас относно: Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Бургас към
31.12.2007 г.
..................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 45 гласа „за”, против –0 , въздържали се – 1,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21 ал. 1 от ЗМСМА:
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Бургас към
31.12.2007г. в т.ч. по:
1.1. – приходите и разходите по бюджетни сметки, функции, дейности и
параграфи на Община Бургас към 31.12.2007г. за 104 400 104 лв. с преходен
остатък 10 612 121 лв. съгласно Приложение – отчет форма БО-3;
1.2. – приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на
Община Бургас, по функции, дейности и параграфи към 31.12.2007г. за 7 162
746 лв. с преходен остатък 2 697 817 лв. съгласно Приложения – отчет форма
ИБСФ;
2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към
31.12.2007 г. съгласно чл. 9 от ЗОД, както и получената гаранция по
обезпечаване плащания по ДРА от „Общинска банка” АД в размер на 3 200
хил.лв.
3. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл.
8 ал. 3 и 4 от ЗМДТ, в т.ч. ЦДГ, детски ясли, млечна кухня, ДСП, сп.”Море” и
др. за сметка и на останалите приходоизточници.
4. Приема корекцията в Разходната част-т.11, да отпадне изразът
„...приют за бездомни кучета,....”
Приложения- неразделна част от този Протокол.
........................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
.................................................................................................................................
По точка 3 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Издръжка на десет бройки полицейски служители от
Бюджета на Община Бургас, дарение на парична сума, необходима за
закупуване на автомобилно гориво и отпускане на сума за извършване на
ремонт на полицейски участък в кв.”Победа” и приемната на районния
инспектор в кв. Горно Езерово.
.............................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
1. Одобрява издръжката от общинския бюджет за 2008 г на десет
полицейски служители по трудов договор.
2. Дарява 20 000 лв. /двадесет хил./ на Областна дирекция „Полиция” –
Бургас за закупуване на гориво за автомобилите, обслужващи
кварталите „Победа” и Горно Езерово.
3. Одобрява извършването на основен ремонт на полицейския участък в
кв.”Победа” и приемната на полицейските инспектори в кв.”Горно
Езерово”.
..........................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
.................................................................................................................................
По точка 4 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Определяне структурата и утвърждаване общата
численост на общинската администрация в Община Бургас.
...........................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 46 гласа „за”, против –0 , въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. ОПРЕДЕЛЯ структурата на общинската администрация в Община
Бургас съгласно приложението-неразделна част от решението.
2. УТВЪРЖДАВА обща численост на общинската администрация в
Община Бургас в размер на 440,5 бройки.
.............................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
.................................................................................................................................
По точка 5 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Утвърждаване на средни месечни брутни работни
заплати, лимит на численост на персонала и фонд „Работна заплата за
2008 година.
...........................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 46 гласа „за”, против –0 , въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. УТВЪРЖДАВА посочените в таблицата показатели за численост на
персонала и средства за работни заплати за 2008 година, разпределени по
дейности.
2. УТВЪРЖДАВА, считано от 01.01.2008 година и от 01.07.2008 година
посочените в таблицата средни месечни брутни работни заплати по дейности.
.............................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
...................................................................................................................................
По точка 6 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Промяна в договор за възлагане управлението на
„Благоустройствени строежи”ЕООД – гр.Бургас.
.......................................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 46 гласа „за”, против –0 , въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Упълномощава Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, да
подпише допълнително споразумение към договора за възлагане управлението
на “Благоустройствени строежи” ЕООД с Георги Николов Георгиев –
управител, за отпадане на т.3 от раздел V от договора – управителят получава и
годишно възнаграждение в размер на 3% (три процента) от реализираната
годишна счетоводна печалба на дружеството.
.....................................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
...................................................................................................................................
По точка 7 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Избиране на управител на „Благоустройствени
строежи”ЕООД – гр.Бургас.
..................................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа „за”, против –0 , въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. ИЗБИРА Константин Стефанов Косев, от гр.Велико Търново,
ул.”Алеко Константинов” №. 64, вх.Б, ет.4, за управител на
“Благоустройствени строежи” ЕООД – гр. Бургас, рег.по ф.д. №3073/1995 г. на
Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,
ул.”Иван Богоров” №20, за срок от 3 (три) години, с опция за продължаването
му за същия период.
2.ОПРЕДЕЛЯ възнаграждения на управителя, както следва: месечно
възнаграждение, в трикратния размер на средната брутна месечна заплата в
дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община
Бургас.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания
управител договор за възлагане управлението на “Благоустройствени строежи”
ЕООД – гр. Бургас.
..................................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
...................................................................................................................................
По точка 8 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Даване на съгласие на ОУ „Васил Априлов” за участие с
проект за финансиране по Оперативна програма за регионално развитие.
..................................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 45 гласа „за”, против –0 , въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване от страна на ОУ “Васил Априлов” и
Сдружение “Равновесие” с проект “Разумна енергия”.
2. Декларира, че предназначението на сградата на училището няма да
бъде променяно през следващите 5 (пет) години.
..................................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
...................................................................................................................................
По точка 9 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Осигуряване на съфинансиране от страна на Община
Бургас на проект на СОУ с хуманитарно – естетически профил „Св.св.
Кирил и Методий”.
..................................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 45 гласа „за”, против –0 , въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие Община Бургас да осигури съфинансиране на проект за
подобряване на енергийната ефективност на СОУ “Св.св. Кирил и Методий” в
размер на 5859 евро при одобрение на проекта.
......................................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
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Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
...................................................................................................................................
По точка 10 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Осигуряване на съфинансиране от страна на Община
Бургас на проект на ОУ „Братя Миладинови”.
...................................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 45 гласа „за”, против –0 , въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие Община Бургас да осигури съфинансиране на проект
“Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на училищен двор на ОУ
“Братя Миладинови” в размер на 7996,25 евро при одобрение на проекта.
..................................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
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Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
...................................................................................................................................
По точка 11 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Утвърждаване на държавния план – прием на ученици в
общинските професионални гимназии и професионални паралелки към
Средни общообразователни училища /СОУ/ и Специални училища,
профилирани гимназии и паралелки в СОУ и Спортно училище „Ю.
Гагарин” Бургас, за учебната 2008/2009 година.
.....................................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 45 гласа „за”, против –0 , въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1.Утвърждава за учебната 2008/2009 година държавен план-прием на
ученици след завършен VІІ клас с конкурсен изпит в 44 паралелки на
профилираните гимназии и СОУ с профилирани паралелки по профили
съгласно Приложение 1.
2.Утвърждава за учебната 2008/2009 година държавен план-прием на
ученици след завършен VІІ клас с конкурсен изпит 23 паралелки на
професионалните гимназии и СОУ с професионални паралелки по професии и
специалности съгласно Приложение 2.
3.Утвърждава за учебната 2008/2009 година държавен план-прием на
ученици след завършен VІІІ клас в 13 паралелки на Средните
общообразователни училища /СОУ/ съгласно Приложение 3.
4.Утвърждава за учебната 2008/2009 година държавен план-прием на
ученици след завършен VІІІ клас с конкурсен изпит в 4 паралелки в СОУ с
профилирани паралелки по профили съгласно Приложение 4.
5.Утвърждава за учебната 2008/2009 година държавен план-прием на
ученици след завършен VІІІ клас в 17 паралелки в професионалните гимназии
и СОУ с професионални паралелки с професии и специалности съгласно
Приложение 2.

6.Утвърждава за учебната 2008/2009 година държавен план-прием на
ученици след завършен VІІІ клас в 1 професионална паралелка в Помощно
училище “Отец Паисий” по специалност съгласно Приложение 2.
7. Утвърждава държавен план-прием за учебната 2008/2009 година на
ученици в 3 паралелки в Спортно училище “Ю. Гагарин”, в т.ч. 1 паралелка с
прием след V клас и 2 паралелки с прием след VІ клас съгласно Приложение
№5.
Приложенията са неделима част от този Протокол.
.......................................................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
...................................................................................................................................
По точка 12 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Промяна на приетите с Протокол №4 / 20. 12. 2007 г. на
Общински съвет – Бургас, размери на базисните наемни цени за 2008 г. и
корекционни коефициенти за зони, състояние и предназначение на
отделните обекти.
....................................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 28 гласа „за”, против –7 , въздържали се –13 ,
Р Е Ш И:
В приложение №3 “Размер на базисни наемни цени за 2008г.” да се
внесат, считано от 01.01.2008г., следните промени:
РАЗДЕЛ Б. Нежилищни имоти – завишение спрямо действащите през
2007г. базисни цени с 30% за целия раздел при запазване на корекционните
коефициенти от 2007 година.
..................................................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
...................................................................................................................................
По точка 13 от дневния ред:
ДОКЛАД относно ОБЕКТ „Изграждане на покритие на Летен театър,
находящ се в Приморски парк – Бургас”
......................................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 41 гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
1. Приема за сведение.
2. Не дава съгласие за изплащането на исканите допълнително суми.
3. Предоставя доклада на общинска администрация с оглед търсене на
наказателна отговорност.
..............................................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
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ПРОТОКОЛИСТ:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
...................................................................................................................................
По точка 14 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Откриване на извънбюджетна сметка и утвърждаване на
план-сметка на Община Бургас по проект ”Развитие на Европейски
минни райони в устойчиви общности чрез интегриран подход на
предлагане и търсене, базиран на принципите на ниската енергия” финансиран по програма CONCERTO II.
..........................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 42 гласа „за”, против –0 , въздържали се -0 ,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на валутна извънбюджетна сметка в евро
на Община Бургас за финансиране на проекта.
2. Одобрява план-сметка (бюджет на проекта) за разходване на средства –
финансова подкрепа, по програма CONCERTO ІІ на стойност 35 475 евро
(левова равностойност – 69 382 лв.) по:
- §02 - 10 000 евро
- §05 - 5 000 евро
- §10 - 20 475 евро
Приложение: Бюджет на проекта, неделима част от този Протокол.
.........................................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
...................................................................................................................................
По точка 15 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Откриване на извънбюджетна сметка и утвърждаване на две план – сметки
на второстепенен разпоредител – Гимназия с преподаване на романски езици „Г.
С.Раковски”, съгласно два договора за финансова подкрепа на два проекта:
„Дидактика на устойчиво развитие на туризма” и „За какво разказват къщите в
Европа”, по програма КОМЕНСКИ.
............................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с мнозинство от
43 гласа „за”, против –0 , въздържали се -0,
РЕШИ:
1. Дава съгласие за откриване на валутна извънбюджетна сметка в евро на ГРЕ
“Г.С.Раковски” – гр. Бургас, за финансиране на проекти.
2. Одобрява план-сметка (бюджет на проекта) за разходване на средства за
изпълнение на проект “Дидактика на устойчивото развитие в туризма” по програма
КОМЕНСКИ за договор № LLP-2007-СОМ-Р-0039 от 11.12.2007 г. на стойност 4500 евро
(левова равностойност – 8 801 лева).
3. Одобрява план-сметка (бюджет на проекта) за разходване на средства за
изпълнение на проекта “За какво разказват къщите в Европа” по програма КОМЕНСКИ за
договор № LLP-2007-СОМ-Р-095/11.12.2007 на стойност 9000 евро /левова равностойност 17602 лв./
Приложения-неделима част от този Протокол.
..............................................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
......................................................................................................................
По точка 16 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Завишаване капитала на „Специализирана
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания със
стационар-Бургас”ЕООД, съгл.чл.137, ал.1, т.4 от Търговския закон.
.......................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 47 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1.1. Задължава Община Бургас през 2008 година да завиши капитала на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични
заболявания със стационар-Бургас”ЕООД, въз основа на чл. 137, ал.1, т.4
от Търговския закон, с допълнителни парични средства в размер на
250 000 лв.
1.2. Задължава управителя на „Специализирана болница за активно лечение
по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Бургас”ЕООД да
предприеме необходимите законови действия по вписване в Търговския
регистър завишаване капитала на дружеството с 250 000 лв.
2.
Завишава в предложения проект за Бюджет 2008 – Приходи от „Местни
дейности” §1301 Имуществени данъци със 100 000 лева.
.....................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
......................................................................................................................
По точка 17 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Завишаване капитала на Областен диспансер за
психични заболявания със стационар „Проф.Иван Темков”ЕООД-Бургас,
съгл.чл.137, ал.1, т.4 от Търговския закон
......................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 47 гласа „за”, против – 0, въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
1.1.Задължава Община Бургас през 2008 година да завиши капитала на
„Областен диспансер за психични заболявания със стационар „Проф.Иван
Темков”ЕООД-Бургас., въз основа на чл.137, ал.1, т.4 от Търговския закон, с
допълнителни парични средства в размер на 200 000 лв.
1.2.Задължава управителя на Областен диспансер за психични заболявания
със стационар „Проф. Иван Темков” ЕООД - Бургас да предприеме
необходимите законови действия по вписване в Търговския регистър
завишаване капитала на дружеството с 200 000 лв.
2. Завишава в предложения проект за Бюджет 2008 г.– Приходи от „Местни
дейности” §1301 Имуществени данъци с 200 000 лева.
.......................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
......................................................................................................................
По точка 18 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Избор на обществен съвет по социално
подпомагане.
.....................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 47 гласа „за”, против – 0, въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Избира за членове на Обществения съвет по социално подпомагане
следните лица:
1. Д-р Лорис Мануелян – зам.кмет по здравеопазване и социални
дейности;
2. Д-р Галина Милева – общински съветник и член на Постоянната
комисия по здравеопазване и социални дейности;
3. Вълчо Вълчев – директор на дирекция „Социално подпомагане;
4. Енчо Жеков – директор на РУ „Социално осигуряване”-Бургас;
5. Диана Видева – Асоциация „Деметра”;
6. Атанас Петров – председател на Регионална съюзна организация на
слепите в Бургас;
7. Марионела Стоянова – Бюро за социално обслужване – Бургас към
Национален център за социална рехабилитация
8. Десислава Пашова – Асоциация за семейна подкрепа и социална
работа;
9. Таня Божинова – социален работник в организация „Център за
емоционални психо-социални изследвания и терапия”
...........................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
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Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
......................................................................................................................
По точка 19 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия
на деца –сираци.
.........................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 47 гласа „за”, против – 0, въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за
отпускане на пенсия на децата:
1.
Антон Стоянов Атанасов , ЕГН
2.
Сиана Стоянова Атанасова, ЕГН
.........................................................................................................................
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
......................................................................................................................
По точка 21 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Програма за публично – частно партньорство за
реализация на малки благоустроителни проекти.
......................................................................................................................................

На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 45 гласа „за”, против –0 , въздържали се –0,
Р Е Ш И:
Определя сумата от 100 000 /сто хил./ лева от общинския бюджет за
съфинансиране на проекти по Програмата.
................................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
......................................................................................................................
По точка 22 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Статута и финансирането на офиса на Община
Бургас в Къщата на градовете, Брюксел.
.......................................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 46 гласа „за”, против – 0, въздържали се –1 ,
Р Е Ш И:
Общински съвет-Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да води
преговори с кметове от останалите градове в Югоизточен планов регион за
съвместно ползване на офиса на Община Бургас в Къщата на градовете в
Брюксел.
.........................................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 23 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Определяне размера на дивидента за 2007 г на
общинските търговски дружества.
...............................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 46 гласа „за”, против – 0, въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
1. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, чийто
капитал е собственост на Община Бургас, с изключение на лечебните
заведения за болнична помощ, отчисляват дивидент за Община Бургас
след данъчно облагане на печалбата за финансовата 2007 г - 50 на сто от
печалбата.
2. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни
заведения за доболнична помощ, отчисляват дивидент в размер,
определен в т.1, с изключение на случаите, в които инвестират средства в
медицинска апаратура. Разходите за закупуване на медицинска апаратура
за сметка на дивидента да се утвърждават от Общински съвет Бургас.
3. „Чистота”ЕООД – гр. Бургас внася дивидент в размер на 70% от общата
печалба, след превеждане на разпределената печалба от съучастие в
„Бургас Шеле Екосервиз” ООД, гр.Бургас.
4. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност внасят
дивидента за Община Бургас до 31 май 2008 година. Тези, които съставят
счетоводен отчет съгл.чл.37, ал.2 от Закона за счетоводство
до

31.08.2008 г, при спазване на разпоредбите на чл.247-а от Търговския
закон.
..............................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 24 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Увеличаване размера на субсидията за спортни
мероприятия през 2008 година.
.................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 29 гласа „за”, против – 12, въздържали се –6 ,
Р Е Ш И:
Увеличаване размера на субсидията за 2008 година за спортни мероприятия
в размер на 7 000 лв. за провеждане на Национален турнир по акробатичен
рокендрол „Бургас 2008”
...........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 25 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Изменение на Решение по т.16 от Протокол
№4/20.12.2007 г. на Общински съвет-Бургас – разходи, обезпечаващи
местен референдум на 17.02.2008 г.
...............................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 38 гласа „за”, против –6 , въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Одобрява допълнително средства в размер на 46 290 /четиридесет и шест,
двеста и деветдесет/ лв. за местен референдум по видове разходи, съгласно
приложен бюджет. Същият се обезпечава в рамките на предложения проект за
бюджет на дейност „Изпълнителни и законодателни органи” за 2008 г.
................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 26 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов–кмет на Община Бургас
относно: Културна програма на Община Бургас за 2008 г.
.................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 45 гласа „за”, против – 1, въздържали се –1 ,
Р Е Ш И:
І.Приема Културната програма на Община Бургас за 2008 година със
следните допълнения:
1/ За деня на Тракия и Възпоменателния ден на арменците – 24.04.,
рождението и гибелта на Ботев, гибелта на Левски - по 2000 лв.
2/ В раздел „Местни празници” се включва празникът „Бабинден” на 21.01.
/като Ден на родилната помощ/, без бюджет.
ІІ. Задължава общинската администрация да съобрази нейното изпълнение с
утвърдените в „Бюджет 2008” средства.
Приложение: Културната програма на Община Бургас за 2008 година,
неделима част от този Протокол.
.....................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
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Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 27.1. дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Структурни промени в „Други дейности по
културата” – списание „МОРЕ”.
................................................................................................
Р Е Ш Е Н И Е:
Отлага вземането на решение и задължава общинска администрация да
внесе предложение за провеждане конкурс.
...................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 27.2. дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Структурни промени в „Други дейности по
културата” – създаване на общинско предприятие „Летен театър,
фестивали и концерти”.
...............................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 44 гласа „за”, против – 2, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1/ Създава общинско предприятие „Летен театър, фестивали и
концерти”;
2/ Приема Правилник за организацията и дейността на общинското
предприятие „Летен театър, фестивали и концерти”.
Приложение: Правилник за организацията и дейността на ОП „Летен
театър, фестивали и концерти” - неделима част от този Протокол.
....................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 27.3. дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Структурни промени в „Други дейности по
културата” – Фолклорен ансамбъл „Странджа”.
.........................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 44 гласа „за”, против –0 , въздържали се –2 ,
Р Е Ш И:
Включва Фолклорен ансамбъл „Странджа” в структурата на Младежки
културен център-Бургас.
..........................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 27.4. дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Структурни промени в „Други дейности по
културата” – Младежки културен център.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 46 гласа „за”, против –1 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
1/ Отменя приетия с Протокол № 11/29.10.1992 г Решение на Общински
съвет Бургас статут на Младежки културен център Бургас;
2/ Приема правилник за устройството и дейността на Младежки културен
център- Бургас.
Приложение: Правилник за устройството и дейността-неделима част от
този Протокол.
..................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 27.5. дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Структурни промени в „Други дейности по
културата” – Школа за детски мозайки.
...............................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 46 гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
1/ Закрива Школа за детски мозайки към „ Други дейности по културата”.
2/ Включва Школа за детски мозайки в дейността на Младежки културен
център-Бургас.
................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 28 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов – общински съветник и
председател на НС на ОАП относно: Отпускане на целеви вътрешен
безлихвен кредит от Общинската агенция за приватизация Община
Бургас
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се отпусне еднократно вътрешен, безлихвен, целеви кредит в размер на
1 000 000 /един милион/ лева от Общинската агенция за приватизация на
Община Бургас. Кредитът да се използва целево за построяването на детска
градина, като се изплати в срок до 30.12.2009 година.
...............................................................................................
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ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 29 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов – общински съветник и
председател на НС на ОАП относно: Изваждане на обекти от Програмата
за приватизация на Община Бургас.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се извадят от програмата за приватизация и да се предадат за
стопанисване от Община Бургас следните обекти: Магазин за мебели на
ул.”Фердинандова” № 49, магазин за платове на ул.”Александровска” № 82,
бивш магазин „Китка” (порцелан и стъклария), ул.”Александровска” № 82,
магазин за промишлени стоки на ул.Александровска № 137, сградата на
бившата автостанция № 4 (срещу бивш завод „Васил Коларов”).
.................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 30 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов Иванов – общински съветник
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – 690 в кв. 18 по
плана на ж. к. „Лазур” Бургас.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа „за”, против – 0, въздържали се –13 ,
Р Е Ш И:
Възлага на Кмета на Община Бургас да започне процедура по развалянето
на Договор за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, УПИ
ІХ-690 в кв.18 по плана на ж.к.”Лазур”, гр.Бургас, от 17.01.2006 г.
.................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 31 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов Иванов – общински съветник
относно: Предложение за започване на процедура по прекратяване на
приватизационен договор от 09.12.2004 г. за покупко - продажба на
двуетажна сграда / бивша детска градина / в ж.к.„Лазур”, ул.”Карлово”
№ 21, гр. Бургас.
...............................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа „за”, против – 0, въздържали се –13 ,
Р Е Ш И:
1/ На основание чл.18, Раздел V на приватизационен договор от 09.12.2004
г. за покупко-продажба на двуетажна сграда /бивша детска градина/ в
ж.к.”Лазур”, ул.” Карлово” №21, гр.Бургас, същият се прекратява поради
неизпълнение на поети ангажименти от страна на Купувача ЧПГИАЕ
„Британика”;
2/ Възлага процедурата по прекратяване на Договора за приватизация на
общинската администрация.
..................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 32 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП”АТАКА”
относно: Изграждане на система за 24-часов контрол на замърсяването на
атмосферния въздух от големи промишлени предприятия – „Лукойл
Нефтохим”, „Кроношпан” и др.
.................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 45 гласа „за”, против – 0, въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
1. Задължава Кмета на Община Бургас в шестмесечен срок да представи на
Общинския съвет проект за система за 24-часов мониторинг на
атмосферния въздух за контрол на: стирол, бензол, фенол, сероводород,
серен двуокис, формалдехид, амоняк и въглероден двуокис.
2. Контролните пунктове за измерване да бъдат разположени поне в
следните населени места и квартали: Българово, Ветрен, Равнец, Долно
Езерово, ж.к. Меден рудник, ж.к. „Славейков”, ж.к. „Изгрев” и
ж.к.”Бр.Миладинови”.
3. Проектът да бъде придружен с финансова обосновка за средствата,
необходими за изграждане на системата и съответно лицензиран
персонал.
...................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 33 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата общински съветници на ПП
„АТАКА” – Бургас и архиерейския наместник Борис Беров относно:
Предоставяне на терен за православен религиозен храм в кв.Меден
Рудник, Бургас.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 47 гласа „за”, против – 0, въздържали се –0,
Р Е Ш И:
Задължава общинската администрация да предостави терен за изграждането
на православен християнски храм в к-с „Меден рудник” при възможност.
.................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)

Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 34 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Депозирана докладна записка от Председателя
на Църковното настоятелство при храм „Св.Никола” в к-с Меден рудник.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 46 гласа „за”, против – 0, въздържали се –0 ,
1.1.
1.2.
2.

Р Е Ш И:
Одобрява предоставянето на целеви средства от 250 000 лв на църковно
настоятелство при храм „Св.Никола” в ж.к. „М.Рудник” гр.Бургас за
изграждане на църковен комплекс.
Задължава Председателя на Църковното настоятелство при храм
„Св.Никола” до 15.01.2009 г. да представи на Общинския съвет и
общинска администрация отчет за усвояване на предоставените средства.
Завишава в предложения проект за бюджет за 2008 г. - приходи „Местни
дейности” §1301 - „Имуществени данъци” с 250 000 лева.
Приложение: Копие на генерална сметка на обекта, неделима част от
този Протокол.
...............................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 35 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата общински съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Изменение и допълнение на чл.88 от Правилника за
организация и дейността на Общински съвет Бургас и взаимодействието
му с общинската администрация на Община Бургас.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 45 гласа „за”, против – 0, въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
1. Да се предвидят в бюджета на Община Бургас за 2008 година средства за
назначаване на технически сътрудник към канцеларията на Общинския
съвет, който следва да изпълнява в предвиденото в чл.88 от ПОДОСВОА
относно ИНТЕРНЕТ-страницата на Общинския съвет;
2. Текстът на чл.88 се изменя, като става ал.1 със следното съдържание:
„Общинският съвет създава и популяризира своя ИНТЕРНЕТ-страница.”
3. Създава се ал.2 със следното съдържание: „Всички докладни записки,
постъпващи в Общинския съвет следва да бъдат публикувани в срок от
48 часа от входирането им в ИНТЕРНЕТ-страницата на Общинския
съвет, като се отбелязва на коя постоянна комисия са разпределени за
разглеждане. При публикуването следва да се вземат съответните мерки
за заличаване на личните данни съгл. Закона за защита на личните
данни.”

4. Създава се ал. 3 със следното съдържание: „ След заседанието на всяка
постоянна комисия в ИНТЕРНЕТ-страницата се публикува становището
и решението, което е взето по съответната докладна записка.”
5. Създава се ал.4 със следното съдържание: „Всички решения на
Общинския съвет се публикуват в ИНТЕРНЕТ-страницата след всяко
заседание.”
......................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 37 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общинските съветници на ПП „ГЕРБ”
относно: Поставяне на информационни табели в Общинските лечебни
заведения.
..............................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 41 гласа „за”, против – 1, въздържали се –4 ,
Р Е Ш И:
Да се предвиди в Бюджета на Община Бургас за 2008 година сумата от
2000 лева /две хил./ за изработване и монтиране във всички общински лечебни
заведения, вкл. тези с общинско участие, на информационни табели със
следната информация:
1. Име и телефон на управителя на съответното лечебно заведение;
2. Телефон на администрацията на зам. кмета по здравеопазване в
Община Бургас;
3. Телефон за връзка с ОДП-Бургас;
4. Телефонни номера на медиите, желаещи да се включат в кампанията за
защита правата на пациентите.
Приложение: Проект за визията на информационното табло е неделима
част от този Протокол.
................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 38 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата общински съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Прекратяване на договорите за възлагане на контрол
върху дейността на търговските дружества с общинско участие.
.................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа „за”, против –6, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
1. ПРЕКРАТЯВА правомощията на контрольорите във всички общински
еднолични търговски дружества в Бургас, както следва: „Хляб и хлебни
изделия” ЕООД, „Бургасбус”ЕООД, „Благоустройствени строежи”ЕООД,
„Бургаски
пазари”ЕООД,
„Чистота”ЕООД,
„Аптеки”ЕООД,
„Медицински
център-І”ЕООД,
„Медицински
център-ІІ”ЕООД,
„Медицински център-ІІІ” ЕООД, „Диагностично-консултативен център-І
– Бургас” ЕООД, „Диагностично-консултативен център-ІІ – Бургас”
ЕООД, „Стоматологичен център-І – Бургас” ЕООД, Медико-техническа
лаборатория – Бургас”ЕООД,
„Областен диспансер за кожновенерологически
заболявания
със
стационар-Бургас”ЕООД,
„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
Бургас”ЕООД, „Медицински център за психични заболявания „Проф. д-р
Иван Темков”-Бургас”ЕООД, „Специализирана болница за активно
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационарБургас”ЕООД.
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите
действия по прекратяване на договорите за възлагане на контрол върху
дейността на описаните еднолични общински търговски дружества.
........................................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Сн.Атанасова)
(В. Симеонов)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 39 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Изваждане от списъка на обектите за
приватизация на имот с планоснимачен №154 по плана на Северна
промишлена зона.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство 45 от гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се извади от списъка на обектите за приватизация по реда на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол на имот с планоснимачен
№ 154 /едно, пет, четири/, актуван с Акт за общинска собственост №
4230/ 06.04.2006 г
2. Кметът на Община Бургас да възложи оценка на посочения имот по реда
на чл.72, ал.2 от Търговския закон с оглед включване в капитала на
„Бургаски пазари”ЕООД.
...................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 40 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на помещения от недвижим имот,
публична общинска собственост, за нуждите на Народно читалище
„Христо Ботев”, с.Банево, Община Бургас.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство от 44 гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Община Бургас предоставя на Народно читалище „Христо Ботев” с.Банево,
Община Бургас, регистрирано по ф.д. №3126/1997 г. на БОС, БУЛСТАТ
000044655, със седалище и адрес на управление с.Банево, Община Бургас,
ул.”Хаджи Димитър”№7, представлявано от председателя на Читалищното
настоятелство – Янка Николова Атанасова, безвъзмездно право на ползване за
срок от 5 години върху обособено помещение с обща площ 240,00 кв.м.,
находящо се в сградата на у-ще „Иван Вазов”, с.Банево, Община Бургас, с
граници: север – външен зид, котелно; изток – физкултурен салон; юг – външен
зид, сграда училище, запад – външен зид, сграда училище.
....................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 41 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отдаване по наем на имот – ч.о.с. находящ се в
гр.Бургас, за нуждите на Съюза на слепите в България.
...............................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем на Съюза на слепите в България, гр.София,
регистриран по ф.д. № 15940/1993 г по описа на СГС, с данъчен №2223018052,
БУЛСТАТ 0007003155, със седалище и адрес на управление гр.София, район
Илинден, ул.”Найчо Цанов” №172, представляван от Атанас Николов Петров,
ЕГН
за клубна дейност на Общинската структура на Съюза на
слепите в България, част от общински нежилищен имот, частна общинска
собственост, находящ се в гр.Бургас, к/с „Славейков”, бл.55, между вх.”П” и
„Р”, помещение № 5 с полезна площ 22,77 кв.м. при граници: изток – външен
зид, запад – външен зид, север – проход, юг – помещение №4, за срок от 3
/три/ години, при заплащане на месечен наем в размер на 38,25 /тридесет и
осем цяло и двадесет и пет/ лева без ДДС.
...............................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 42 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на помещения в част от
имоти – публична общинска собственост, чрез търг.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство 40 от гласа „за”, против –1 , въздържали се –1 ,
Р Е Ш И:
1. Да се даде под наем за срок от 5 / пет / години, чрез провеждане на
търг с явно наддаване, помещение с полезна площ 10,58 кв.м. обособено като
цифрова телефонна централа, находящо се на първи етаж на масивна
двуетажна сграда в УПИ I – 38, кв. 4 по плана на с. Твърдица, Община Бургас,
при граници на помещението: североизток – външен зид, югозапад – външен
зид, югоизток – детска градина, северозапад – външен зид, с начална тръжна
цена на месечен наем в размер на 26 / двадесет и шест / лева, без ДДС.
2. Да се отдадат под наем за срок от 5 / пет / години, чрез провеждане на
търг с явно наддаване обособени помещения като цифрова автоматична
телефонна централа, находящи се в масивна едноетажна сграда с изба /
бившето кметство /, изградена в УПИ II в кв.24 по плана на с. Маринка,
Община Бургас, както следва:
- Помещение № 3 с площ 25,44 кв.м. при граници: изток – помещение №
3а, коридор и входно антре, запад – външен зид, север – помещение № 2, юг външен зид, в избата помещение № 1 с площ 22,79 кв.м., при граници: изтоквъншен зид и помещение № 2, запад – външен зид, север помещения №5 и №6,
юг помещение № 2 и външен зид, с начална тръжна цена на месечен наем в
размер на 119 / сто и деветнадесет / лева, без ДДС.
3. Да се отдадат под наем за срок от 5 / пет / години, чрез провеждане на
търг с явно наддаване, обособени помещения като цифрова автоматична

телефонна централа, находящи се на партерния етаж в сградата на училище
„П.К.Яворов”, както следва:
- Помещение с площ 30,73 кв.м., при граници: изток – кабинет на Зам.
директор, запад – външен зид, север – коридор, юг – външен зид и помещение
в сутерена с площ 7 кв.м., при граници: изток – складово помещение на у-ще
„П.К.Яворов”, запад – външен зид, север – складово помещение на у-ще
„П.К.Яворов”, юг – външен зид, с начална тръжна цена на месечен наем в
размер на 247 / двеста четиридесет и седем / лева, без ДДС.
4. Да се отдадат под наем за срок от 5 / пет / години, чрез провеждане на
търг с явно наддаване, помещение на I – ви етаж с полезна площ 30,30 кв.м.
при граници: изток – стълбище, запад – външен зид, север – външен зид, юг –
складово помещение и помещение на партерния етаж с полезна площ 6,65 кв.м,
при граници: изток – стълбище, запад – външен зид, север – външен зид, юг –
коридор, обособени като цифрова автоматична телефонна централа, находящи
се в сградата на училище „Антон Страшимиров”, к/с „ Славейков”, гр. Бургас,
УПИ II, кв.29 с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 424
/четиристотин двадесет и четири / лева, без ДДС.
5. Да се отдадат под наем за срок от 5 / пет / години, чрез провеждане на
търг с явно наддаване, обособени помещения като цифрова автоматична
телефонна централа, находящи се на първи етаж в сградата на „Общински и
културен дом” изграден в имот пл. № 93 в кв. 28 по плана на с. Равнец, Община
Бургас, с полезна площ 36,27 кв.м. при граници: югоизток – външен зид,
югозапад – коридор, североизток – външен зид и читалище, северозапад –
читалище, с начална тръжна цена в размер на 125 / сто двадесет и пет / лева,
без ДДС.
..........................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 43 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж за обекти, получили
траен градоустройствен статут в имот, ч.о.с. – УПИ І в кв.12 по плана на
к/с „Изгрев”, гр.Бургас.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство 42 от гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж за обекти, изградени по реда на отменената
ал.4 на чл.120 от ППЗТСУ/отм./, получили траен градоустройствен статут в
УПИ I в кв.12, по плана на к/с „Изгрев”, гр. Бургас, целият с площ 21520 кв.м.
при граници: изток - УПИ I в кв.11, запад – УПИ I в кв.13; север – улица м/у
о.т.831 и о.т.832; юг - УПИ I в кв.17, актуван с акт № 4112/30.08.06 год.за
частна общинска собственост, както следва:
1.
На „ТИПИ ГРУП” ООД – гр. Бургас, регистрирано по ф. д.
№
2071/01 г. по описа на Бургаски окръжен съд с ЕИК по Булстат: 102710555, със
седалище и адрес на управление: гр.Бургас, к/с „Изгрев”, бл. 74, вх. В, ет. 1,
представлявано от Светлозар Георгиев Вълков с ЕГН
за обект
„Магазин за хранителни стоки”, представляващ едноетажна сграда със
застроена площ 155,70 / сто петдесет и пет цяло и седемдесет / кв.м. за сумата
60707 / шестдесет хиляди седемстотин и седем/ лева, без ДДС.
2.
На ЕТ” СЛАВКО МАРКОВ” – гр. Бургас, регистриран по ф.д. №
5481/92 год. по описа на Бургаски окръжен съд с ЕИК по Булстат 102254112,
със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Георги Кондолов” № 71,
представлявано от Славко Ненов Марков с ЕГН
за обект „Магазин
за хранителни стоки”, представляващ едноетажна сграда със застроена площ
87,08 / осемдесет и седем цяло и нула осем / кв.м., за сумата 33952 / тридесет и
три хиляди деветстотин петдесет и два / лева без ДДС.
....................................................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(В. Симеонов)

(п)

4О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б У Р Г А С
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 44 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, представляващ УПИ VІІ-195 в кв.22 по плана на с.Димчево, Община
Бургас.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство 39 от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Тодор Иванов Георгиев с ЕГН
и постоянен
адрес: гр. Бургас, к/с”Лазур”, бл. 77, вх.А, недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ 50/1170 идеални части от УПИ VІІ-195 в кв. 22 по
плана на с.Димчево, Община Бургас, целият с площ от 1170 кв.м., при граници:
североизток - улица, югоизток - улица, югозапад – УПИ VІІІ-196, северозапад –
УПИ VІ-194, за сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лева, без ДДС.
..................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 45 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, представляващ УПИ ІІІ-90 в кв.8 по плана на с.Димчево, Община
Бургас.
...............................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство 39 от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Елена Георгиева Атанасова с ЕГН
и
постоянен адрес: с. Димчево, Община Бургас, недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ 20/770 кв.м. идеални части от УПИ IІІ 90 в кв. 8 по плана на с.Димчево, Община Бургас, целият с площ от 770 кв.м.,
при граници: север - улица, изток - УПИ IV - 89, юг – УПИ VІ-88, запад – УПИ
IІ-91 и VІІ - 92, за сумата от 600 / шестстотин / лева, без ДДС.
....................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 46 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, представляващ УПИ VІІІ-117 в кв.12 по плана на с.Димчево,
Община Бургас.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство 39 от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Марчо Иванов Чакъров с ЕГН
и постоянен
адрес: гр. Бургас, к/с „Славейков”, бл. 26, вх. Б, ет.6, ап.18, недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 20/750 кв.м. идеални части от
УПИ VIІІ- 117 в кв.12 по плана на с.Димчево, Община Бургас, целият с площ
от 750 кв.м., при граници: север – УПИ - X, североизток - УПИ IX - 116,
югоизток – улица, югозапад – УПИ VIІ - 118, северозапад - улица за сумата от
600 / шестстотин / лева, без ДДС.
....................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 47 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, представляващ УПИ VІІІ-59 в кв.4 по плана на с.Димчево, Община
Бургас.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство 39 от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
и
Да се продаде на Ставри Димитров Славов с ЕГН
постоянен адрес: гр. Бургас, Бул. „ Демокрация ”, бл. 104, вх. Б, ет.7, ап.13,
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 99/820 кв.м.
идеални части от УПИ VIІІ- 59 в кв.4 по плана на с.Димчево, Община Бургас,
целият с площ от 820 кв.м., при граници: север – улица, изток - УПИ IX - 58,
юг – УПИ VIІ - 60, запад – улица, за сумата от 3600 /три хиляди и шестстотин/
лева, без ДДС.
.................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 48 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, представляващ УПИ VІ-150, кв.24 по плана на с.Брястовец, Община
Бургас.
......................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство 39 от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Генчо Димитров Иванов с ЕГН
с постоянен
адрес: гр. Поморие, кв. Свобода, бл. 23, вх. В, ап. 42, недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ 60/785 идеални части от УПИ VІ-150 в
кв. 24 по плана на с. Брястовец, Община Бургас, целият с площ 785 кв.м, при
граници: североизток-УПИ VІІ, югоизток-УПИ ІХ-156, югозапад - УПИ V-150,
за сумата 2100 /две хиляди и сто/ лева.
.....................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 49 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-19,
УПИ ІІІ-22 и УПИ ІV-19, кв.12 по плана на с.Брястовец, Община Бургас.
.................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство 39
от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Недка Димитрова Ставрева с ЕГН
Димка Димитрова
Шипкова с ЕГН
Димитър Петров Иванов с ЕГН
Светослав Петров
Иванов с ЕГН
всички с постоянен адрес:с. Брястовец, Община Бургас и
Марийка Димитрова Иванова с ЕГН
недвижими имоти – частна общинска
собственост, както следва:
- 39/947 идеални части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-19 в кв. 12 по плана на
с. Брястовец, Община Бургас, целият с площ 947 кв.м, при граници: север – УПИ І-18, изтокулица, юг- УПИ ІІІ-22, запад- УПИ ІV-19, за сумата 1365 /хиляда триста шестдесет и пет/
лева.
- 62/1368 идеални части от УПИ ІІІ-22 в кв. 12 по плана на с. Брястовец, Община
Бургас, целият с площ 1368 кв.м, при граници: север - УПИ ІV-19 и УПИ ІІ-19, изток улица, юг - улица, запад – улица, за сумата 2170 /две хиляди сто и седемдесет/ лева.
- 50/1108 идеални части от УПИ ІV-19 в кв. 12 по плана на с. Брястовец, Община
Бургас, целият с площ 1108 кв.м, при граници: север – УПИ І-18, изток – УПИ ІІ-19, юг –
УПИ ІІІ-22, запад – улица, за сумата 1750 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 50 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез
продажба на общинската идеална част от имоти, представляващи УПИ ІІ-366 и УПИ
VІІ-366, кв. 21 по плана на с.Брястовец, Община Бургас.
.................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство
39 от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Марийка Новакова Георгиева с ЕГН
Илия Димитров
Георгиев с ЕГН
Виолета Димитрова Илиева с ЕГН
тримата с
постоянен адрес: гр. Бургас, к/с ”Зорница”, бл.11, вх.2, ет. 4, ап.10, Димитринка Вълева
Маркова с ЕГН
и Георги Вълев Боров с ЕГН
двамата с постоянен
адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул.”Пробуда” №8, недвижими имоти – частна общинска
собственост, както следва:
- 83,76/810,75 идеални части от УПИ ІІ-366 в кв. 21 по плана на с. Брястовец, Община
Бургас, целият с площ 810,75 кв.м, при граници: север – УПИ ІІІ-366, югоизток-УПИ VІІІ366, юг - УПИ І, северозапад - улица, за сумата 2950 /две хиляди деветстотин и петдесет/
лева.
- 74,76/815,99 идеални части от УПИ VІІ-366 в кв. 21 по плана на с. Брястовец, Община
Бургас, целият с площ 815,99 кв.м, при граници: север - УПИ VІ-366, североизток - улица,
юг- УПИ VІІІ-366, северозапад – УПИ ІІІ-366, за сумата 2600 /две хиляди и шестстотин/
лева.
....................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 51 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба
на недвижим имот – ч.о.с., в УПИ VІ-204 в кв.11, намиращ се в
гр.Българово, Община Бургас.
.................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство 39 от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
и
Да се продаде на Славка Тодорова Бъчварова с ЕГН
Денчо Стефанов Бъчваров с ЕГН
и двамата с постоянен адрес гр.
Българово, ул. ”Девети септември” №2, недвижим имот-частна общинска
собственост, представляващ: 4/667/четири върху шестстотин шестдесет и
седем/ кв.м идеални части от УПИ VІ-204/шест римско тире двеста и четири/ в
кв11/единадесети/ по плана на гр. Българово, Община Бургас, целият с площ
667/шестстотин шестдесет и седем/ кв.м, при граници: север-УПИ V-205,
изток-улица, юг-улица, запад-УПИ VІІ-205, за сумата от 156 / сто петдесет и
шест / лева, без ДДС.
................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 52 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба
на недвижим имот – ч.о.с., в УПИ VІІ-205 в кв.11, намиращ се в
гр.Българово, Община Бургас.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство 39 от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Мария Иванова Димитрова с ЕГН
Денчо
Иванов Бъчваров с ЕГН
Тодор Иванов Бъчваров с ЕГН
и Йордан Иванов Бъчваров с ЕГН
всичките с
постоянен адрес гр.Българово, недвижим имот-частна общинска собственост,
представляващ: 36/441/тридесет и шест върху четиристотин четиридесет и
един/ кв.м идеални части от УПИ VІІ-205 /седем римско тире двеста и пет/ в
кв11/единадесети/ по плана на гр.Българово, Община Бургас, целият с площ
441/четиристотин четиридесет и един/ кв.м, при граници: север-УПИ V-205,
изток-УПИ VІ-204, юг-улица, запад-УПИ VІІІ-206, за сумата от 1400 /хиляда и
четиристотин / лева, без ДДС.
................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 53 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба
на недвижим имот – ч.о.с., в УПИ VІІІ-206 в кв.11, намиращ се в
гр.Българово, Община Бургас.
...............................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство 39 от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Мария Иванова Димитрова с ЕГН
Денчо
Иванов Бъчваров с ЕГН
Тодор Иванов Бъчваров с
и Йордан Иванов Бъчваров с ЕГН
всичките с постоянен адрес
гр.Българово, недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ:
20/405/двадесет върху четиристотин и пет/ кв.м идеални части от УПИ VІІІ206 /осем римско тире двеста и шест/ в кв11/единадесети/ по плана на
гр.Българово, Община Бургас, целият с площ 405/четиристотин и пет/ кв.м, при
граници: север-УПИ ІV-214, изток-УПИ VІІ-205, юг-улица, запад-УПИ ІХ-207,
за сумата от 780 лева, /седемстотин и осемдесет /, без ДДС.
.................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 54 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Прекратяване на съсобственост с Община Бургас в УПИ ХІV – 1843, кв.138 по
плана на с.Рудник-с.Черно море, Община Бургас, чрез изкупуване на общинската част
в имота.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство
39 от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се продадат на Янко Димитров Янакиев с ЕГН
и Пенка Кънева
Янакиева с ЕГН
двамата с постоянен адрес: град София, ж.к. “Хаджи
Димитър”, блок 106, вход “Б”, етаж 8, ап. 51, недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в с.Черно море, Община Бургас, представляващ 227/727
/двеста двадесет и седем върху седемстотин двадесет и седем/ кв.м. идеални части от
УПИ ХІV-1843 /четиринадесет римско, за имот с планоснимачен номер хиляда осемстотин
четиридесет и три/, целият с площ 727 /седемстотин двадесет и седем/ кв.м., в квартал 138
/сто тридесет и осем/ по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, при
граници: изток – улица, запад – край на регулацията, север – УПИ ХІІІ-1842, юг – УПИ
ХVІ-1844, за сумата 7 200/седем хиляди и двеста/ лева, без ДДС.

....................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 55 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване
на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ І-655, кв.72 по
плана на гр Бургас, ж.к.”Меден рудник, зона „Г”.
...............................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство 39 от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Стамат Димитров Тамахкяров с ЕГН
и
постоянен адрес: гр. Бургас, ж. р.”Меден рудник”, ул.” Т.Грудов” № 47 и
Йорданка Димитрова Димова с ЕГН
и постоянен адрес гр. Бургас,
к/с”Лазур” бл. 88, Вх.В, ет. 5, Ап.47, недвижим имот –частна общинска
собственост, представляващ 15/917 кв.м. идеални части от УПИ I-655 в кв..72
по плана на зона “Г”, ж.р.”Меден рудник”, гр. Бургас, целият с площ 917 кв.м.
при граници: североизток – улица, югоизток – УПИ II-1392, югозапад – УПИ
ХIV-654, северозапад – улица, за сумата от 1620 /хиляда шестстотин и
двадесет/ лева, без ДДС.
..................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 56 дневния ред:
ИЗБОР на временно изпълняващ длъжността КМЕТ на с.Рудник,
Община Бургас.
.................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство 38 от гласа „за”, против –0 , въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Избира ТАНЯ АТАНАСОВА –досегашен секретар на кметството, за
временно изпълняващ длъжността КМЕТ на с.Рудник, Община Бургас.
...............................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)

Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 57 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Промяна в разпределението на финансовите
средства за разходи за транспорт на определени групи граждани.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство 26 от гласа „за”, против – 1, въздържали се – 14,
Р Е Ш И:
Община Бургас поема стойност от цената на едномесечна абонаментна
карта за градския транспорт за:
1. Граждани над 70 години
 За 1 линия
19,70 лв
 За 2 линии
30,00 лв
2. -Граждани с нетрудоспособност над 71%;
-Граждани с нетрудоспособност над 50% с тежка увредени крайници и
деца с инвалидност над 50% с придружител;
-Многодетни майки;
-Болни от захарен диабет или паркинсонова болест;
-Лица, настанени в Дом за временно настаняване „Надеждае до 10 (десет)
души по списък;
-Лица, настанени в „Защитено жилище”, кв.”Акации” до 7(седем) души по
списък;
 За 1 линия
24,50 лв
 За 2 линии
39,00 лв

3. Граждани с нетрудоспособност над 90,1% с увреждания на двигателно –
опорния апарат;
Граждани с нетрудоспособност над 80% - незрящи;
Граждани с нетрудоспособност над 50% - онкоболни;
 За 1 линия
28,00 лв
 За 2 линии
41,50 лв
.................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)

Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 58 дневния ред:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ от Александър Бояджийски –
общински съветник от ПП „Атака” - Бургас относно: Прекратяване
договора за наем със синагогата и незабавно преместване на фондовете на
художествената галерия.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
5 гласа „за”, мнозинство от 27 гласа против , въздържали се –9 ,
Р Е Ш И:
Предложението за решение не се подкрепя.
...............................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)

Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 59 дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отреждане на първия етаж в сградата на ТД
„Освобождение” за нуждите на изграждане на система за спешни
повиквания с единен европейски номер „112”.
................................................................................................
На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас с
мнозинство 44 от гласа „за”, против –0 , въздържали се –0 ,
Р Е Ш И:
1.
Да се обяви като частна общинска собственост целият първи етаж на
сградата на ТД „Освобождение”, състоящ се от: едно помещениебюфет, 17 броя стаи, 2 бр. тоалетни с по две клетки, портиерна, с обща
площ 482,30 кв.м. в т.ч. обща част стълбище – 25,80 кв.м.
2.
Да се прехвърли безвъзмездно на Министерството на държавната
политика при бедствия и аварии правото на собственост върху реално
обособена част от първия етаж на сградата на ТД „Освобождение”,
състоящ се от: 17 броя стаи, 2 бр. тоалетни с по две клетки, портиерна,
с обща площ 408,50 кв.м. в т.ч. обща част стълбище – 25,80 кв.м, при
граници: североизток – външен зид; югоизток – външен зид; югозапад
- външен зид; северозапад – помещение, отдадено под наем на
фондация „Тоника”, съобразно приложената скица, представляваща
неразделна част от решението.
.................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 61 от дневния ред:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2008 г.
................................................................................................
В резултат на поименното гласуване, с мнозинство от 43 гласа „за”,
против-0, въздържал се-1 глас, Общинският съвет прие БЮДЖЕТА на
Община Бургас за 2008 година с приложенията.
Р Е Ш Е Н И Я:
1.1.

Приема бюджета на Община Бургас за 2008г. по ЕБК, както следва:
(в лева)
По приходите
130103503
В т.ч.:
- Държавен трансфер от преотстъпения данък
по ЗДДФЛ
46839090
- Обща допълваща субсидия за корекция на ЕРС
157448
- Преходен остатък по дейности държавна
отговорност
1656271
Всичко държавни приходи:
48652809

Общински приходи
В т.ч.:
- Данъчни приходи в т.ч. от приети докладни записки
757 хил.лв
- Неданъчни приходи
- Трансфер за компенсиране на приходите
от отпадналия пътен данък и зимно поддърж.РПМ
- Целева субсидия от РБ за КР
-Предоставени трансфери §36 от ПЗР на ЗДБРБ

32517000
30752194
1298400
1020900
- 465000

- Банков заем
8581350
- Погасяване дългосрочен заем
- 1780000
- Преходен остатък от общински дейности
8955850
- Предоставена временна финансова помощ
-150000
- Възстановена временна финансова помощ
720000
И добавя:
За придобиване на дялове и увеличение на капитала на:
 СБАЛПФЗС ЕООД Бургас - 250000 лева;
 ОДПЗС ЕООД Бургас 200000 лева;
Всичко общински приходи:
По разходите
В т.ч.:
За дейности държавна отговорност
Резерв държавни дейности
За общински дейности (в т.ч. дофинансиране ДД)
Резерв общински дейности

81450694
130103503
48069064
583745
74426505
7024189

1.2. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2007г. в размер на
10612121 лева (в т.ч. от ЗТ, ЗООС, Закон за концесиите, дарения и набрани
средства по Наредба за РИЕ) съгласно Приложение №3.
- за държавна отговорност
1656271
- за общинска отговорност
8955850
1.3. Дава съгласие от специалната извънбюджетна фондова сметка по
чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСПК от преходния остатък да се ползват 1000 хил.лв. за
капиталови разходи по строителната програма на общината
- и добавя „под формата на временен безлихвен заем”.
1.4. Завишава разходите за:
-придобиване на дялове и увеличение на капитала в търговски
дружества на:
 СБАЛПФЗС ЕООД Бургас - 100000 лева (всичко 250000 лв.);
 ОДПЗС ЕООД Бургас 200000 лева;
- за съфинансиране на проекти на:
 ОУ „Бр.Миладинови”
16000 лева;
 ОУ „Кирил и Методий”
12000 лева;
 За провеждане на турнир по акробатичен рокендрол „Бургас
2008” - 7000 лв;
 За помощи по решение на Общинския съвет ( карти на право
имащи) -12000 лева;
 За финансиране 10 бр. щатен персонал и гориво на РДВР Бургас
- 160000 лв;
 За целева субсидия на църковно настоятелство към храм
„Св.Николай” ж.к.”Меден рудник” за изграждане на храмов
комплекс -250000 лв;
2.1. Утвърждава капиталовата програма, в т.ч. разпределението на
средствата от целева субсидия, съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2008, за:

Обект № 265 Канализация кв.”Акации”
Обект №448 Реконструкция ул.”Копривщица”
Обект № 883 Реконструкция общински път
Минерални бани-Банево-Изворище
Всичко:

256000
639100
125800
1020900

2.2. Отпада обект №46 – Летен театър-покритие и обект №921-ПУП –
Разширение гробищен парк с.Банево и включва допълнителни обекти в
Капиталовата програма по предложение на Кмета за същата стойност и
източници на финансиране.
3. Утвърждава приходно-разходните сметки на извънбюджетните сметки
и фондове, както следва:
Приходи

(в лева)
Разходи

3.1. Фонд Приватизация по ЗПСПК
чл.10, ал.1 – 100%
8640617
8140459
3.2. Фонд за покриване разходите по
приватизация по ЗПСПК
2050158 1550000
чл.10, ал.1, т.1 – 9%
3.3. Специален фонд за инвестиции и ДА
чл.10, ал.1, т.3 по ЗПСПК – 91%
6590459
6590459
3.4. Извънбюджетни сметки към Общината
по чл.42, ал.1, т.2 от ЗОБ
252615
247139
Приложение №4.1.-4.11.
4. Утвърждава разходите за представителни цели за 2008г. в размер на 50
хил.лв.
5. Утвърждава съгласно §37 от ЗДБРБ за 2008г. разчетените субсидии на
културните институти в размер на 465 хил.лв., в т.ч. за ДТ”Адр.Будевска” – 195
хил.лв.; Куклен театър – 40 хил.лв. и Оперно-филхармонично дружество – 230
хил.лв.
6. Утвърждава съгласно Постановлението за изпълнение на държавния
бюджет за 2008г. списъци съгласно длъжностните им задължения на лицата,
които имат право на транспортни разходи по вътрешно-градския транспорт.
(Приложение №6.1.)
7. Одобрява 90% от действителните транспортни разходи на длъжностите
и лицата за дейности местна отговорност, пътуващи от местоживеене до
месторабота и обратно. (Приложение №6.2.)
8. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности в образованието, който има право на 90% компенсация от
абонаментна карта по автомобилния транспорт. (Приложение №6.3.)
9.1. Одобрява план-сметка на Приюта за бездомни кучета в размер на
90526 лева.
9.2. Одобрява план сметки по ЗТ, ЗООС (Приложение №7.2. и №7.3.)
9.3. Одобрява бюджетна сметка на Детска млечна кухня и Регионален
бургаски музей за 2008г за реализирани приходи от стопанска дейност, като

завишава приходната и разходна част на музея с 10 000 лева. (Приложение
№7.4.и 7.5.)
10. Одобрява сумата от 100 хил.лева за финансиране разходи (наем
консумативи, ремонт) по нает офис в Къщата на градовете Брюксел.
11.1. Одобрява субсидии за спортни клубове и организации, съгласно
чл.52, ал.2 от ЗФВС в размер на 252 хил.лв.
11.2. Одобрява сумата от 37 хил.лв. за подпомагане на състезатели за
участие в световни, европейски първенства, както и на прекратили
състезателната си дейност.
11.3. Одобрява сумата от 335 хил.лв. за финансиране на местни и
национални спортни мероприятия и прояви.
12. Одобрява субсидии на нестопански организации в размер на 210
хил.лв., съгласно Приложение № 2
13.1. Одобрява сумата от 1780 хил.лв. за обслужване на общинския дълг
за 2008г.
13.2. Дава съгласие за поемане на нов общински дълг в размер на
8581350 лв. и възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме
необходимите законови действия.
14. Одобрява сума в размер на 4800 хил.лв. за помощи по решение на
Общински съвет, в т.ч.
4717
- за карти на правоимащи /пенсионери, инвалиди и др./
х.лв.
- други помощи по решение на ОС
83 х.лв.
15.1. Формира целеви резерв съгласно чл.5А, ал.7, т.7.1.2. от НСИООБ в
размер на 5884189 лв. за бъдещо усвояване съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ – за
проучване, проектиране и изграждане на ново депо за битови отпадъци.
15.2. Формира резерв съгласно чл.5А, т.7.2. от НСИООБ в размер на
1723885 лв., в т.ч. - за общинска дейност - за съфинансиране на международни
програми и проекти – 1000 хил.лв., подпомагане на населението по време на
бедствия, аварии и катастрофи – 100 хил.лв., съпътстващи културни прояви –
40 хил.лв., за държавна дейност - 583745 лв. за обезщетения, горива и
отопление на държавни дейности.
16. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете,
както следва:
- В детски градини със седмични групи
820 лв.
- В детски градини с 2, 3 и 4 групи
760 лв.
- В детски градини с 5, 6 и 7 групи
740 лв.
- В детски градини с над 7 групи
720 лв.
17. Дава съгласие за работно облекло на служителите от Общинска
администрация по трудови правоотношения да се осигурят по 150 лв. на човек
в рамките на бюджет - 2008г., а на останалите звена на самостоятелни
бюджетни сметки, средствата, предвидени по бюджетите им за 2008г.
18.1. Одобрява извършването на разходите до размера на фактическите,
съгласно чл.8, ал.3 и 4 от ЗМДТ, в т.ч. ЦДГ, ПДГ, Детска млечна кухня,
Домашен социален патронаж, списание “Море” и др. за сметка на останалите
местни приходи.

18.2. Одобрява финансиране на дейност “Детски ясли” на 100% за сметка
на други общински приходи, считано от 01.03. 2008 г.
19. Утвърждава субсидия за второстепенни разпоредители за дейности
общинска отговорност (с изключение на заплати и осигуровки) 90 на сто от
одобрените им с общинския бюджет за 2008г., като останалите 10 на сто се
предоставят четвъртото тримесечие, в случай че планът на местните приходи е
изпълнен.
20.1. Одобрява подписаното споразумение между Община Бургас и ТД
на НАП за разсрочено изплащане на задължения по ДРА от 2007г. в размер на
1970 хил.лв. в рамките на бюджет 2008г.
20.2. Задължава Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите
действия за свеждане на просрочените вземания до минимум, в т.ч.:
- Споразумения с Агенцията за държавни вземания за съвместна дейност;
- Споразумения с ОДП – КАТ по отношение дължими данъци и такси за
МПС;
- Споразумения с Агенцията по вписвания за предоставяне на
информация за извършени сделки на недвижими имоти.
Приложения: от 1 до 7 - неделима част от този Протокол.
.........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Сн.Атанасова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Сн. Атанасова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 28 февруари 2008 година (четвъртък), на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на
Бургаски свободен университет, от 10:00 часа, се проведе ШЕСТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
................................................................................................
По точка 61 от дневния ред:

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2008 г.
................................................................................................
В резултат на поименното гласуване, с мнозинство от 43 гласа „за”,
против-0, въздържал се-1 глас, Общинският съвет прие БЮДЖЕТА на
Община Бургас за 2008 година с приложенията.
Р Е Ш Е Н И Я:
.................................................................................................
15.1. Формира целеви резерв съгласно чл.5А, ал.7, т.7.1.2. от НСИООБ в
размер на 5884189 лв. за бъдещо усвояване съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ – за
проучване, проектиране и изграждане на ново депо за битови отпадъци.
..................................................................................................

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

