ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Съгласуване на Проекти, изработени от
общинските детски градини и учебните заведения на територията на
Община Бургас на основание чл.86 от ПМС № 15/01.02.2008 г. за
предоставяне средства за подпомагане на физическото възпитание и
спорта.
-----------------------------------------------------------------------------------------------След явно гласуване, Общинският съвет Бургас, с мнозинство от 41
гласа „за”, против – 0, въздържали се - 0,
РЕШИ:
1.Утвърждава приложената справка за разработените Проекти от
общинските детски градини и учебните заведения за предоставяне на средства
за развитието на физическото възпитание и спорта.
2.Упълномощава, съгласно ПМС 129/11.07.2000 г., Председателя на
Постоянната комисия „ Спорт, младежки дейности и туризъм” към Общинския
съвет – Бургас да подпише Справката / Образец 1/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Приемане на Общинска програма и Общински
план за действие за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства за периода 2008 – 2012 година.
----------------------------------------------------------------------------------------------------След явно гласуване, Общинският съвет Бургас, с мнозинство от 41
гласа „за”, против – 1, въздържали се - 1,
РЕШИ:
Приема Общинската програма и Общински план за действие за
образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
за периода 2008 – 2012 година. В програмата да бъдат включени средства за
подобряване на материално техническата база на училищата и детските градини
със смесен етнически състав.
------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
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ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Закриване на структурни звена към „Други
дейности по образованието”, финансирани като държавно делегирани
дейности и създаване на Звено за счетоводно и техническо обслужване на
детските заведения в Община Бургас на финансиране от бюджета на
Община Бургас – местна отговорност.
----------------------------------------------------------------------------------------------След явно гласуване, Общинският съвет Бургас, с мнозинство от 40
гласа „за”, против – 0, въздържали се - 0,
РЕШИ:
1. Закрива структурните звена към „Други дейности по образованието” –
държавно делегирани дейности с щат 55 щ. бройки, считано от 01.05.2008
година.
2. Разкрива считано от 01.05.2008 г. Звено в „Други дейности по
образованието” – местна отговорност – за счетоводно и техническо обслужване
на детските заведения с 17 щ. бройки, от които:
- 3 главни счетоводители
- 10 счетоводители
- 3 специалисти – инвеститорски контрол
- 1 технолог по храненето.
3.Финансирането на Звеното за счетоводно и техническо обслужване на
детските заведения да се извършва от предвидените в бюджета на Община
Бургас – местна отговорност / „Други дейности по образованието”/ средства.
-----------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
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ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас.
--------------------------------------------------------------------------------------------В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет Бургас, с
мнозинство от 42 гласа”за”, против – 0 и въздържали се -0,
РЕШИ:
Да се допълни чл.24 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас с нова ал.3,
със следната редакция:
Освобождаване от такси за детска кухня имат следните
категории деца:
-деца отглеждани от самотен родител / разведени и овдовели /
-деца – близнаци или тризнаци;
-деца с увреждания, установени с експертно решение на РЕЛК;
-деца отглеждани от родители, като и двамата имат над 50% намалена
неработоспособност, установено с експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК.
-----------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Намаляне на нормативно необходимата площ за
едно дете в ЦДГ № 17 „Раковина”, находяща се на ул. „ Христо Ботев” № 48
/ УПИ I в кв. 136 по плана на ЦГЧ гр. Бургас.
----------------------------------------------------------------------------------------------След явно гласуване, Общинският съвет Бургас, с мнозинство от
37 гласа „за”, против – 0, въздържали се - 0,
РЕШИ:
Във връзка с предвиденото пристрояване на съществуващата сграда на
ЦДГ № 17”Раковина”, находяща се на ул. „ Христо Ботев” № 48 в УПИ I, кв. 136
по плана на ЦГЧ гр. Бургас, с оглед задоволяване нуждите на децата за
постъпване в детска градина, предлага на министъра на регионалното развитие и
благоустройството да допусне отклонение от нормативно определената площ на
дете – 25 кв. метра, съгласно чл. 40, ал. 1, т.2 от Наредба № 7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
на 20 кв.метра на дете.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
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ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Определяне на основната месечна работна
заплата на временно изпълняващ длъжността кмет на с. Рудник при
Община Бургас.
--------------------------------------------------------------------------------------------След явно гласуване, Общинският съвет Бургас, с мнозинство от 37
гласа „за”, против – 0, въздържали се - 0,
РЕШИ:
1.Утвърждава основна месечна работна заплата на временно
изпълняващия длъжността кмет на с. Рудник ТАНЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА в
размер на 555 лева.
2.Определя допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж в
размер на едно на сто върху основното месечно възнаграждение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
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ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет
на Община Бургас относно: Избиране на управител на „Обреден
комплекс” ЕООД – гр. Бургас.
---------------------------------------------------------------------------------------------След явно гласуване, Общинският съвет Бургас, с мнозинство от 39
гласа „за”, против – 0, въздържали се - 0,
РЕШИ:
1.ИЗБИРА Магдалена Илиева Карастоянова, от гр. Бургас, ж. к. „ Братя
Миладинови” бл. № 8, вх. 2, ет. 6, за управител на „Обреден комплекс” ЕООД гр. Бургас, рег. по ф.д.№ 2587/2000г. 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 „Обреден комплекс” ЕООД – гр. Бургас.
------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
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ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
.....................................................................................................................................................................................

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов Иванов – общински
съветник от ПП „Атака” относно: Отчуждаване на земеделска земя за
разширяване на „Гробищен парк” – Бургас.
...............................................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общински съвет Бургас с
мнозинство от 31 гласа”за”, против – 0 и въздържали се -10
РЕШИ:
1.Отменя решение на Общинския съвет – Бургас по т. 21 от Протокол
№ 35/ 27.04.2006 година. ( по ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов
Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на
недвижими имоти – частна общинска собственост с недвижими имоти,
собственост на юридическо лице за разширение на „Гробищен парк” – Бургас.)
2.Задължава Кмета на Община Бургас в срок от един месец да започне
процедура по отчуждаване на земеделски земи за разширение на „Гробищен
парк” – Бургас, съобразно приетия ПУП, одобрен със Заповед на Кмета №
929/21.11.2002 г., и Решение на МС от 27.04.2006 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПРОТОКОЛ
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Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов Общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация
относно: Предложение за разваляне по съдебен ред на основание чл.87, ал.3
от ЗЗД и във връзка с чл.18, раздел V на приватизационен договор от
09.12.2004 год. за покупко – продажба на двуетажна сграда / бивша детска
градина /, ж.к. „ Лазур”, ул. „Карлово”№ 21, гр. Бургас.
----------------------------------------------------------------------------------------------В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет Бургас, с
мнозинство от 23 гласа”за”, против – 0 и въздържали се – 19,
РЕШИ:
1. Да се развали по съдебен ред на основание чл. 87, ал.3 от Закона за
задълженията и договорите, във връзка с чл. 18, раздел V на приватизационен
договор от 09.12.2004 г. за покупко - продажба на двуетажна сграда / бивша
детска градина/, ж.к. „Лазур”, ул. „Карлово”№21, гр. Бургас поради
неизпълнение на поети ангажименти от страна на Купувача.
2. Възлага процедурата по развалянето на договора за приватизация на
Кмета на Община Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
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Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Промяна във вида на Професионална гимназия
по транспорт - Бургас, според начина на финансиране от държавно
училище в общинско.
-----------------------------------------------------------------------------------------------След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от
41“за“, „против” – 0 и “въздържали се” – 5,
РЕШИ:
1. Общински съвет – Бургас, предлага на Министъра на образованието
и науката да промени вида съгласно чл. 10 от Закона за народната просвета на
Професионална гимназия по транспорт – Бургас, бул. „Демокрация”№ 5, от
държавна в общинска гимназия.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПРОТОКОЛ
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Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на помещения в имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, за нуждите на Сдружение
„Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване, общинският съвет – Бургас,
с мнозинство от 45 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се отдаде под наем на Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите
от запаса и резерва, регистриран по ф. д. № 1878/1990 год.по описа на Софийски
градски съд с ЕИК по БУЛСТАТ 121071877, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев” № 48,
представлявано от генерал – лейтенант о.р. Гиньо Кирилов Тонев, председател
на Общинския съвет на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва”,
гр. Бургас, упълномощен с пълномощно рег. № 425 / 22.12.2005 г.за
осъществяване
дейността на сдружението, помещения, находящи се в
недвижим имот, частна собственост, представляващ временен обект, изграден
по реда на отменения чл.120, ал.4 от ППЗТСУ, едноетажна масивна сграда,
находяща се на ул. „Александър Велики” № 37, гр. Бургас. Обектът се състои от
зала, сервизни помещения и склад, с обща полезна площ 84,10 кв.м., при
граници: изток - преграден зид, запад - калканен зид, север – вътрешен двор /
УПИ II, кв. 164/, юг – ул. „ Ал. Велики” до възникване на инвестиционна
инициатива за реализирането на предвижданията по подробен устройствен план,
но за не повече от 5 / пет / години, при заплащане на месечен наем в размер на
114/ сто и четиринадесет /лева, без ДДС.
------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Р.Димитрова)
(В. Симеонов)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, за нуждите на Съюза на слепите в
България.
-----------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване, общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 45 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се отдаде под наем на Съюза на слепите в България, гр. София,
регистриран по ф. д. № 15940/1993 год.по описа на Софийски градски съд с ЕИК
по БУЛСТАТ 000703155, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
Илинден, ул. „Найчо Цанов” № 172, представлявано по пълномощие рег. №
00140/18.01.2001 год. от Атанас Николов Петров за клубна дейност на
Общинската структура на Съюза на слепите в България, част от общински
нежилищен имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, к/с
„ Зорница”, бл. 47, вх. 7 / северно крило /, втори партер, представляващ
помещение № 2, с полезна площ от 17,25/ седемнадесет цяло и двадесет и пет /
кв.м., при граници: изток – помещение №1, запад – помещение № 3, север –
външен зид, юг – коридор, за срок от три години, при заплащане на месечен
наем в размер на 33,81 лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот – публична
общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, за нуждите на Съюза
на инвалидите в България.
--------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване, общинският съвет – Бургас,
с мнозинство от 45 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се отдаде под наем на Съюза на инвалидите в България, гр. София,
регистриран по ф. д. № 684/1990 год.по описа на Софийски градски съд с ЕИК
по БУЛСТАТ 000707565, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
Средец, ул. „Христо Белчев” № 8, представлявано по пълномощие с
удостоверение изх. № 80/21.03.2007 г. от Желязка Костадинова Вълева за
клубна дейност на Регионална организация на Съюза на инвалидите в България
– гр. Бургас, част от общински нежилищен имот, публична общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, к/с „Зорница”, бл. 47, вх. 7 / северно крило
/, втори партер, представляващ помещение № 3, с полезна площ от 17,25/
седемнадесет цяло и двадесет и пет / кв.м., при граници: изток – помещение №
2, запад – сервизни помещения, север – външен зид, юг – коридор и гаражи, за
срок от 3 / три / години, при заплащане на месечен наем в размер на 33,81 лева,
без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Р.Димитрова)
(В. Симеонов)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот, собственост на „
Диагностично – консултативен център II – Бургас” ЕООД, представляващ
трети етаж на сградата на лечебно заведение, находящо се на бул.
„Демокрация” № 94, гр. Бургас, за специализирана болница за активно
лечение по кардиология.
---------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване, общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
РЕШИ:
I. Да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години, чрез провеждане
на конкурс, следният недвижим имот: трети етаж от триетажна масивна сграда,
находяща се на бул. «Демокрация» №94 с площ от 877,5 кв.м., при граници на
сградата: изток – бул. «Демокрация», запад – вътрешен двор, север –
«Бурмедика» ЕООД – гр. Бургас., юг – «Специализирана болница за активно
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар Бургас» ЕООД,
собственост на «ДКЦ ІІ-Бургас» ЕООД – гр. Бургас, за създаване на
Специализирана болница за активно лечение по предоставяне на
специализирана кардиологична болнична помощ, с начална конкурсна цена:
месечна наемна цена, в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева, без ДДС.
II. Определя следните изисквания към всеки от кандидатите: Да е
регистриран като търговско дружество или кооперация, или като дружество по
законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държавастрана по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с

предмет на дейност осъществяване на специализирана болнична дейност в
областта на кардиологията; Да няма парични задължения към държавата по
смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, както и задължения към Община
Бургас; Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; Да
осигурява 24-часови дежурства, модерна апаратура, високо квалифициран
персонал от международно признати специалисти, спазване на стандарти за
лечение на Европейското и Американски дружества по кардиология
гарантиращи качеството на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита
на правата на пациента; да направи инвестиции в създаването на
Специализирана болница за активно лечение по предоставяне на
специализирана кардиологична болнична помощ и в ремонт на онкологичния
диспансер и приземния етаж на сградата на ДКЦ II - Бургас.
III. Определя следните критерии и метод за оценка на
предложенията:
1. К1 - предлагана цена: месечна наемна цена в лева
Кандидатите получават от 1 до 100 точки.
Оценяването се извършва по формулата К1 = Ц (участник) х 100
Ц (максимална)
където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц(максимална) е
най–високата предложена такава.
Тежест на критерия: N1=100.
2. К2 – предлагани инвестиции /в лева/, които ще бъдат вложени в
създаването на Специализирана болница за активно лечение по
предоставяне на специализирана кардиологична болнична помощ
Оценяването се извършва по формулата: К2= И (участник) х 50,
И (максимална)
където И (участник) е предложеният от кандидата размер на инвестиция, а
И (максимална) е най–високият предложен размер на инвестиция.
Тежест на критерия : N2=60
3. К3 - предлагани инвестиции /в лева/, които ще бъдат вложени в
ремонт на онкологичния диспансер, представляващ масивна двуетажда
сграда, със застроена площ от 630 кв.м, масивна едноетажна сграда, със
застроена площ от 81 кв.м, масивна двуетажна сграда, със застроена площ
от 467 кв.м, с едноетажни пристройки, със засроена площ от 232 кв.м и
масивна двуетажна сграда, със застроена площ от 110 кв.м, находящ се в гр.
Бургас, източна ЦГЧ, в района на ДКЦ ІІ-Бургас.
Оценяването се извършва по формулата: К3= И (участник) х 50,
И (максимална)
където И (участник) е предложеният от кандидата размер на инвестиция, а
И (максимална) е най–високият предложен размер на инвестиция.

Тежест на критерия : N3=60
4. К4 - предлагани инвестиции /в лева/, които ще бъдат вложени в
ремонт на приземния етаж на сградата на ДКЦ II – Бургас, находяща се в
гр. Бургас, бул. «Демокрация» №94.
Оценяването се извършва по формулата: К4= И (участник) х 50,
И (максимална)
където И (участник) е предложеният от кандидата размер на инвестиция, а
И (максимална) е най–високият предложен размер на инвестиция.
Тежест на критерия : N4=60
5. К5 – опит в създаване и управление на специализирана болница за
активно лечение по кардиология с ангиографска зала в кардиологично
отделение /в години/
Кандидатите получават от 1 до 50 точки.
Оценяването се извършва по формулата К5 = О (участник) х 50,
О (максимален)
където О (участник) е опита на кандидата, а О (максимален) е най–дългия
опит.
Тежест на критерия: N5=60.
6. К6 – брой работни места, които ще бъдат разкрити.
Кандидатите получават от 1 до 30 точки.
Оценяването се извършва по формулата К6 = РМ (участник) х 30,
РМ (максимум)
където И (участник) е броя на предложените от кандидата работни места,
а РМ (максимум) е най–големият предложен брой работни места.
Тежест на критерия: N6=30.
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се
извършва по формулата:
К=К1хN1+К2хN2+К3хN3+К4хN4+К5xN5+К6xN6
На първо място да бъде класиран кандидата получил най висока
комплексна оценка.
IV. Определя следните документи, които задължително следва да се
съдържат в офертата за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса – по образец, изготвен от управителя
на „ДКЦ ІІ - Бургас” ЕООД;
2. Декларация за приемане условията на конкурса и всички клаузи на
проекто-договора за наем - по образец изготвен от управителя на „ДКЦ ІІ –
Бургас” ЕООД;
3. Копие на документ за внесен депозит за участие и за закупена
конкурсна документация;
4. Кратко представяне на дейността, която ще развиват в отдавания под
наем имот, включително организационна структура, персонал, апаратура и
други.

5. Документ за съдебна регистрация на кандидата - копие от решението за
съдебна регистрация на кандидата (първоначалното решение за съдебна
регистрация, както и последващите съдебни решения за вписване на промени по
фирменото дело), заверени от кандидата;
6. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата, в оригинал
или нотариално заверено копие, с дата на издаване не по-рано от един месец
преди подаване на офертата;
7. Регистрация ЕИК по БУЛСТАТ – копие, заверено от кандидата;
8. Доказателства за професионалната квалификация и наличния опит на
кандидата:
8.1. Заверени от кандидата копия на документи, удостоверяващи
образованието и професионалната квалификация на служителите на кандидата;
8.2. Списък на специализираното оборудване, необходимо за създаването
на Специализирана болница за активно лечение по предоставяне на
специализирана кардиологична болнична помощ, придружен с копия на
документите, доказващи собственост, респективно наемно правоотношение,
заверени от кандидата;
8.3. Референции;
8.4. Други документи, удостоверяващи опита /в години/ на кандидата в
създаване и управление на специализирана болница за активно лечение по
кардиология с ангиографска зала в кардиологично отделение.
9. Доказателства за икономическото и финансово състояние на кандидата:
копия на годишен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за
последните три години, в зависимост от датата на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си, заверен от одитор, съгласно изискванията на
Закона за счетоводството;
10. Документи, издадени от съответните компетентни органи, за
удостоверяване, че кандидатът:
10.1. Няма парични задължения към държавата или към общината по
смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения,
свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци
съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен;
10.2. Не се намира в ликвидация;
10.3. Не е обявен в несъстоятелност;
10.4. Управителя/ите и членове на управителните органи на кандидата не
са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата,
данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп,
както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен
ако не са реабилитирани;

11. Срок на валидност на офертата на кандидата – не по-кратък от 90 дни
от депозирането й;
12. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в
конкурсната процедура;
13. Предлагана цена – месечна наемна цена /в лева, без ДДС/;
14. Предлагани инвестиции /в лева/, които кандидатът ще направи във
връзка със създаването на Специализирана болница за активно лечение по
предоставяне на специализирана кардиологична болнична помощ, за ремонт на
онкологичния диспансер, както и на приземния етаж на сградата на ДКЦ II Бургас;
15. Предложение за разкриване на работни места – брой.
Документите по т.IV.8.4., т.IV.13, т.IV.14 и т.IV.15 следва да бъдат
поставени в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “ОФЕРТА”.
Всички приложени в офертата списъци, декларации и копия на документи,
трябва да бъдат подписани, съответно заверени от лицето, представляващо
кандидата.
V. Определя състав на комисията за провеждане на конкурса:
Председател: д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас;
Членове:
-д-р Галина Милева – председател на Постоянната комисия по
здравеопазване и социални дейности при Общински съвет – Бургас;
-Снежина Маджарова – председател на Постоянната комисия по Правни
въпроси и обществен ред при Общински съвет – Бургас;
-Стоян Иванов - председател на Постоянната комисия по общинска
собственост и стопанска политика при Общински съвет – Бургас;
-Деян Стойков – общински съветник от групата на ПП „АТАКА”
-Семир АбуМелих – общински съветник от ПП „ГЕРБ”
-Дина Димитрова – общински съветник от „Коалеция за Ваклин
Стойновски”
-Златина Георгиева – директор на дирекция “Правно-нормативно
обслужване” при Община Бургас;
-д-р Илка Баева - управител на “Диагностично-консултативен център– ІІБургас” ЕООД.
VI. Определя депозит за участие в конкурсната процедура, в размер на
2000 /две хиляди/ лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: №
BG 89 SOMB 91303323996501, BIС код: SOMBBGSF в “ТБ – Общинска банка”
АД.
VII. Определя цена на документацията за участие в конкурсната
процедура, в размер на 300 /триста/ лева. Документацията за участие в
процедурата се закупува от счетоводството на „Диагностично-консултативен
център ІІ – Бургас” ЕООД /гр. Бургас, бул. “Демокрация” №94, ет.3, стая №316/,
всеки работен ден, считано от датата на публикуване на решението за откриване
на конкурсната процедура, от 14, 00 до 16.00 часа.

VIII. Определя срок, в който лицата закупили конкурсна
документация, могат да отправят искане за разяснения по конкурсната
процедура - до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.
IX. Определя срок за подаване на предложения за участие в
конкурсната процедура – двадесет дни, считано от датата на публикуване на
решението за откриване на конкурсната процедура в национален и местен
ежедневник.
X. Определя дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на
конкурса - всеки работен ден, считано от датата на публикуване на решението
за откриване на конкурсната процедура, до изтичане на крайния срок за
подаване на офертите, от 10,00 до 11,00 часа.
XI. Определя дата и място за провеждане на конкурса – на първия
работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, от 10.00 часа, в
сградата на Община Бургас, на ул. ”Александровска” №26, стая №111.
XII. Приема основни права и задължения на страните по наемния
договор:
1. ПРАВА НА НАЕМАТЕЛЯ: Да осъществява експлоатация върху
обекта на договора, като предоставя услуги на трети лица и/или извършва
разрешените с договор за наем дейности срещу получаването на приходи от
дейността.
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ:
2.1. Да изработи за своя сметка всички строителни книжа, необходими за
проектиране и строителни и монтажни работи във връзка със създаването на
Специализирана болница за активно лечение по предоставяне на
специализирана кардиологична болнична помощ, в срок от 2 месеца, считано от
датата на подписване на договора за наем.
2.2. Да извърши за своя сметка всички необходими строителни и
монтажни работи във връзка със създаването на Специализирана болница за
активно лечение по предоставяне на специализирана кардиологична болнична
помощ, в срок от 4 месеца, считано от датата на издаване на съответните
разрешения от компетентните органи, а в случай че такива не са необходими, от
датата на подписване на наемния договор.
2.3. Да извърши за своя сметка всички необходими строителни и
монтажни работи във връзка с ремонта на онкологичния диспансер и приземния
етаж на сградата на ДКЦ II - Бургас, в срок от 6 месеца, считано от датата на
подписване на наемния договор.
2.4. Да управлява и поддържа обекта за срока на договора с грижата на
добър стопанин. Да предприеме всички необходими мерки за недопускане
действия, които биха застрашили сигурността на обекта.
2.5. Да извършва плащане на наемната цена, при условията и в сроковете,
определени в наемния договор.
2.6. Да осигурява в Специализираната болница за активно лечение по
предоставяне на специализирана кардиологична болнична помощ 24-часови

дежурства, модерна апаратура, високо квалифициран персонал от
международно признати специалисти, спазване на стандарти за лечение на
Европейското и Американски дружества по кардиология, гарантиращи
качеството на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата
на пациента.
2.7. При извършване на строителните и монтажни работи и
експлоатацията на обекта да спазва установените от действащото българско
законодателство изисквания, в т.ч. за безопасни условия на труд и безопасност
на строежа и за опазване на околната среда.
2.8. Да допуска по всяко време до обекта на договора контролни органи и
упълномощени представители на наемодателя и да им предоставя документи и
информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по наемния
договор.
2.9. Да уведомява незабавно наемодателя при възникване опасност за
обекта на договора, за околната среда, за човешкото здраве, или за обществения
ред.
2.10. При настъпване на форсмажорни обстоятелства /бедствия, аварии,
катастрофи/, да осигури достъп за трети лица, посочени от наемодателя, за
осъществяване на необходимите дейности.
2.11. За своя сметка да се снабдява с необходимите разрешителни,
лицензии и други актове, необходими за осъществяване на дейностите по
наемния договор.
2.12. В 7-дневен срок, считано от датата на започване експлоатацията на
обекта да актуализира застрахователния договор или да сключи нов такъв за
всички застрахователни рискове, за своя сметка, в полза на наемодателя, за
срока на наемния договор.
2.13. При изпълнение на наемния договор, да създава еднакви условия по
отношение на всички лица, като не допуска дискриминация по пол, раса,
вероизповедание или друг признак.
2.14. Да не се разпорежда с обекта на наемния договор и да не го
обременява с тежести по какъвто и да е начин.
2.15. Да не предоставя на трети лица, без разрешение на наемодателя,
документация и информация, във връзка с наемния договор.
2.16. Да не променя уговореното с наемния договор предназначение на
обекта.
2.17. Да съобразява договорите си с подизпълнители с клаузите на
наемния договор.
2.18. Да осигури минимум .............. /....................../ нови работни места
/броят ще бъде определен в съответствие с офертата на кандидата, спечелил
конкурса/, във връзка с осъществяване експлоатацията на обекта на договора.
2.19. Да извърши инвестиции, общо в размер на ……. лева, от които:

а/ За създаване на Специализирана болница за активно лечение по
предоставяне на специализирана кардиологична болнична помощ, в размер на
............... лева;
б/ За ремонт на онкологичния диспансер, представляващ масивна
двуетажда сграда, със застроена площ от 630 кв.м, масивна едноетажна сграда,
със застроена площ от 81 кв.м, масивна двуетажна сграда, със застроена площ от
467 кв.м, с едноетажни пристройки, със засроена площ от 232 кв.м и масивна
двуетажна сграда, със застроена площ от 110 кв.м, находящ се в гр. Бургас,
източна ЦГЧ, в района на ДКЦ ІІ-Бургас, в рамер на .................. лева;
в/ За ремонт на приземния етаж на сградата на ДКЦ II – Бургас,
находяща се в гр. Бургас, бул. «Демокрация» №94, в размер на .............. лева.
2.20. Да извърши инвестициите в срок, както следва:
а/ За създаване на Специализирана болница за активно лечение по
предоставяне на специализирана кардиологична болнична помощ, в 6 месечен
срок, считано от датата на подписване на наемния договор.
б/ За ремонт на онкологичния диспансер, представляващ масивна
двуетажда сграда, със застроена площ от 630 кв.м, масивна едноетажна сграда,
със застроена площ от 81 кв.м, масивна двуетажна сграда, със застроена площ от
467 кв.м, с едноетажни пристройки, със засроена площ от 232 кв.м и масивна
двуетажна сграда, със застроена площ от 110 кв.м, находящ се в гр. Бургас,
източна ЦГЧ, в района на ДКЦ ІІ-Бургас, в 6 месечен срок, считано от датата на
подписване на наемния договор.
в/ За ремонт на приземния етаж на сградата на ДКЦ II – Бургас,
находяща се в гр. Бургас, бул. «Демокрация» №94, в 6 месечен срок, считано от
датата на подписване на наемния договор.
2.21. Да представя на наемодателя доклади за извършване на
инвестициите, в срок до 30 дни, след изтичане на съответните крайни срокове по
т.2.20. от наемния договор.
2.22. За гарантиране изпълнението на задълженията си за извършване
инвестиция за ремонт на онкологичния диспансер и за ремонт на приземния
етаж на ДКЦ II – Бургас, наемателят се задължава да предостави на наемодателя
безусловна и неотменяема банкова гаранция, в размер на ........................... лева,
представляващи 30 % от стойността на същите, в срок от 10 работни дни,
считано от датата на подписване на наемния договор. Банковата гаранция, след
предоставянето им трябва да се поддържа в пълния й размер, до приемане на
доклада за извършване на съответните инвестиции.
2.23 За гарантиране изпълнението на задълженията си за заплащане на
наемната цена, при подписване на наемния договор, наемателят предоставя на
наемодателя безусловна и неотменяема банкова гаранция, в размер равен на
Банковата гаранция трябва да се поддържа в
месечната наемна цена.
максимално определения размер в рамките на срока на наемния договор.
2.24. За гарантиране изпълнението на задължението си за предаване на
обекта на наемния договор в състояние, годно за експлоатация след

прекратяване действието на договора, наемателят се задължава 12 месеца преди
изтичане срока на настоящия договор, да предостави на наемодателя безусловна
и неотменяема банкова гаранция, в размер на .............. лева, равняващи се на
размера на 6-месечната наемна цена. Банковата гаранция трябва да се поддържа
до предаване на обекта на наемния договор на наемодателя.
2.25.
Да заплаща всички консумативни разходи във връзка с
експлоатацията на обекта /за вода, електрическа енергия, телефон и други/,
които за срока на действие на наемния договор са изцяло за негова сметка.
2.26. Да заплаща дължимите съгласно действащото законодателство в
Република България данъци и такси за обекта на договора.
2.27. В 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на наемния
договор, да предаде обекта на наемодателя, в състояние, годно за експлоатация,
ведно с техническата и друга документация и информация във връзка с
проектирането, строително-монтажните работи и експлоатацията на обекта.
3. ПРАВА НА НАЕМОДАТЕЛЯ:
3.1. Да изисква от наемателя извършване на проектирането и строителномонтажните работи, качествено и в срок.
3.2. Да осъществява контрол по изпълнение задълженията на наемателя
във връзка с проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и
експлоатация на обекта.
3.3. Да получава от наемателя дължимата наемна цена, при условията и в
сроковете, определени в наемния договор.
3.4. При неизпълнение от страна на наемателя на което и да е от
задълженията му за инвестиции, в уговорените размери и срокове, наемодателя
има право да усвои предоставената банкова гаранция, обезпечаваща съответното
задължение, в пълния й размер.
3.5. При неизпълнение от страна на наемателя на задължението му за
плащане на наемната цена в уговорения размер и срок, наемодателят има право
да усвои предоставената му банкова гаранция до размера на дължимото
плащане.
3.6. При неизпълнение от страна на наемателя на задължението му за
предаване на обекта в състояние, годно за експлоатация след прекратяване
действието на наемния договор, наемодателят има право да усвои
предоставената му банкова гаранция в пълния й размер.
3.7. Наемодателят има правото на собственост върху цялата техническа
документация и информация, във връзка с проектирането, строителномонтажните работи и експлоатацията на обекта.
3.8. Да получи обекта в състояние, годно за експлоатация, ведно с
техническата и друга документация и информация във връзка с проектирането,
строително-монтажните работи и експлоатацията на обекта, в 14-дневен срок,
считано от датата на прекратяване на наемния договор.
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ:

4.1. Съобразно компетентността си, да оказва съдействие на наемателя във
връзка с проектирането, издаването на разрешения за строеж, извършването на
строителни и монтажни работи и експлоатацията на обекта.
4.2. Да не препятства дейността на наемателя, когато същата се
осъществява в съответствие със закона и да не предоставя на трети лица права
върху обекта на наемния договор за срока на същия.
4.3. Да осъществява контрол за спазване условията на наемния договор и
за изпълнение на задълженията на наемателя по договора.
4.4. Да освобождава предоставените от наемателя гаранции в 7-дневен
срок от констатиране изпълнението на задълженията, които обезпечават.
XIII. Задължава управителя на „Диагностично-консултативен център
ІІ- Бургас” ЕООД:
1. В съответствие с настоящите решения да предприеме необходимите
действия за откриване и провеждане на конкурсна процедура за отдаване под
наем на третия етаж от сградата на лечебното заведение, находяща се на бул.
„Демокрация” №94, гр. Бургас, за разкриване на Специализирана болница за
активно лечение по кардиология.
2. Да изготви и утвърди конкурсна документация, в съответствие с чл.17,
ал.5 от Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и
упражнява правото си на собственост в търговските дружества и настоящото
решение.
3. Да предостави изготвения проект на наемен договор за съгласуване в
постоянната комисия по Правни въпроси и обществен ред при Общински съвет
– Бургас, преди утвърждаване на конкурсната документация.
4. Въз основа на резултатите от конкурса да сключи договор за наем с
кандидата, класиран на първо място.
XIV. Извършва следните промени в бюджета на Община Бургас:
- Намалява капиталовите трансфери за здравни заведения – ДКЦ-II Бургас ЕООД със сумата 120 000 /сто и двадесет хиляди / лева. Същата сума да
се отрази в параграф „Резерв” по Общинския бюджет, подлежащ за
преразпределение при актуализация на бюджета през месец септември 2008
година.
----------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
( Р.Димитрова )
( В. Симеонов )
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
( Р.Димитрова )

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на EVN България
Електроразпределение” АД – гр. Пловдив за изграждане на трафопост в
имот - частна общинска собственост.
----------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване Общинският съвет – Бургас,
с мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се учреди в полза на „ EVN България Електроразпределение” АД със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Христо Г. Данов”№37, ЕИК
по Булстат 115552190, регистрирано по ф.д.№ 2436/200 год.по описа на
Пловдивския окръжен съд, представлявано от Марин Николов Кандев и
постоянен адрес: гр. Пазарджик, Община Пещера, с. Радилово, ул. „Асен
Златаров” № 5, съгласно пълномощно заверено на 26.01.2007 год. от Нотариус с
рег. № 229 в район на действие Пловдивския районен съд, право на строеж за
изграждане на трафопост със застроено площ от 11 кв.м. в УПИ-VII в кв. 25 а по
плана на к/с „Изгрев”, гр. Бургас, актуван с акт № 4096/30.08.05 год., целият с
площ 215 кв.м. при граници: североизток – улица м/у о.т.978-б и о.т.978-в и
УПИ I, северозапад –улица между о.т.978 и о.т. 978-а и УПИ - I, югоизток –
улица м/у о.т. 979-а и о.т. 978-г и УПИ VIII- 45, югозапад – улица м/у о.т. 978 и
о.т. 979-а, по одобрен инвестиционен проект с пазарна цена на право на строеж
в размер на 20 000 / двадесет хиляди /лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на собственика на
обект, получил траен градоустройствен статут в имот частна общинска
собственост – УПИ I, кв. 8 по плана на к/с „Изгрев”, гр. Бургас.
------------------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване Общинският съвет – Бургас,
с мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се учреди право на строеж на Янка Димова Гърдевска, в качеството и
на ЕТ „ ПЛАМЪК – ЯНКА ГЪРДЕВСКА” гр. Бургас, регистриран по ф.д. №
7863/91 год. по описа на Бургаски окръжен съд с ЕИК по БУЛСТАТ 040023291,
със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к/с „ Изгрев”, бл. 43, вх. 6, ет. 7,
за Магазин за хранителни стоки, представляващ едноетажна сграда със
застроена площ 35,15 / тридесет и пет цяло и петнадесет / кв.м., изграден по реда
на отменената ал. 4 на чл. 120 от ППЗТСУ / отм. / получил траен
градоустройствен статут в УПИ I в кв. 8, по плана на к/с „ Изгрев”, гр. Бургас,
целият с площ 17 313 кв.м. при граници: изток - УПИ I в кв. 7; запад УПИ I в кв.
9; север – улица; юг – улица, актуван с акт № 4403/06.11.06 год. за частна
общинска собственост, за сумата 19 500 / деветнадесет хиляди и петстотин /
лева, без ДДС.
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване
на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ XVII – 419, 420,
кв.19 по плана на кв. Победа, гр. Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване Общинският съвет – Бургас,
с мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се продаде на Румен Трендафилов Димитров с постоянен адрес: гр.
Бургас, кв. Победа, ул. „Московска” № 21, недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 47 / 487 кв.м. идеални части от УПИ XVII – 419,
420 в кв. 19 по плана на кв. Победа, гр. Бургас, целият с площ от 487 кв.м., при
граници: североизток – ул. „ Г. Делчев”, югоизток - ул. „ Московска”, югозапад
– УПИ XVIII – 421, северозапад – УПИ XVI – 416,417, за сумата 10 000 / десет
хиляди / лева, без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------18.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване
на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ XIII – 233, кв.1 по
плана на кв. Победа, гр. Бургас.
----------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване Общинският съвет – Бургас,
с мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се продаде на Атанас Василев Атанасов с постоянен адрес: гр. Бургас,
кв. Победа, ул. „Осогово” № 4, Васил Ангелов Ангелов с постоянен адрес гр.
Бургас, к/с „Изгрев” бл. 38, вх.4, ет.3, ап.9, Галина Георгиева Трендафилова и
Стефан Василев Трендафилов и двамата с постоянен адрес: к.к. „Меден
рудник”, бл. 107, вх.4, ет.6, ап.16, недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 56/551 кв.м. кв.м. идеални части от УПИ XIII – 233
в кв. 1 по плана на кв. Победа, гр. Бургас, целият с площ от 551 кв.м., при
граници: север – ул. „ Осогово”, изток - ул. „ Велека”, юг – УПИ XIV , запад –
УПИ XXXVI – 232, за сумата 12 000 / дванадесет хиляди / лева, без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Р.Димитрова)
(В. Симеонов)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------19.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване
на общинската идеална част от недвижим имот, УПИ I - 1375, кв. 51 по
плана на гр. Бургас, ж. р. Меден рудник, зона „Г”.
----------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се продаде на Ганка Цонева Ганчева – Асъмова и Иван Георгиев
Асъмов и двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, ж. р. „Меден рудник”, ул.
„Петко Войвода” №31, недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 91,5 / 583 кв.м. идеални части от УПИ I - 1375 в кв.51по плана на
зона „Г”,ж. р. „ Меден рудник”, гр. Бургас, целият с площ от 583 кв.м., при
граници: север – имот пл. №1375, изток – улица, юг – улица, запад – имот пл. №
1372 за сумата от 200 / двеста/ лева на кв.м. без ДДС.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
-----------------------------------------------------------------------------------------------20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо
лице в недвижими имоти УПИ II и УПИ III – 1267 в кв.50 по ПУП – ПРЗ на с. Банево,
Община Бургас.
---------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Минка Христова Божинова с
постоянен адрес гр. София, к/с „Дружба 1”, бл. 8, вх. Г, чрез извършване на доброволна делба
на недвижими имоти, представляващи идеални части от УПИ II и УПИ III-1267 в кв. 50 по
плана на с. Банево, Община Бургас, съответстващи на квотите на собственост на двете страни,
както следва:
1.Община Бургас прехвърля в собственост на Минка Христова Божинова собствените си
200 / 665 / двеста върху шестстотин шестдесет и пет/ кв.м. ид. части от УПИ III – 1267 / три
римско тире хиляда двеста шестдесет и седем/ в кв.50 / петдесет /по плана на с. Банево,
Община Бургас целият с площ 665 / шестстотин шестдесет и пет / кв.м., при граници: север –
улица, изток – УПИ IV – 687, юг – край на регулацията, запад – УПИ II, с пазарна стойност
7000 / седем хиляди / лева .
2.Минка Христова Божинова прехвърля в собственост на Община Бургас, собствените
си 200/560 /двеста върху петстотин и шестдесет / кв.м. ид. части от УПИ II / две римско/ в
кв.50/ петдесет/по плана на с. Банево, Община Бургас, целият с площ 560 / петстотин и
шестдесет/ кв.м., при граници: север – улица, изток – УПИ III-1267, юг-край на регулацията,
запад – УПИ I, с пазарна стойност 7000/седем хиляди /лева.
В резултат на замяната Община Бургас придобива в собственост целият УПИ II в кв.
50, а Минка Христова Божинова, придобива собствеността върху УПИ III - 1267 в кв. 50 по
плана на с. Банево, Община Бургас.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Р.Димитрова)
(В. Симеонов)

Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на идеална част от имот, частна
общинска собственост, представляващ УПИ VII - 907, кв. 170, по плана на
ЦГЧ, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров” № 42./ Владимир Балтов и Таня
Балтова /
----------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се продаде на Владимир Николов Балтов и Таня Георгиева Балтова и
двамата с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров”№ 42, ет. 12 ап. Десен,
урегулиран поземлен имот представляващ 76,79 / седемдесет и шест цяло и
седемдесет и девет/ кв.м. ид. Части от УПИ VII-907 / седем римско тире
деветстотин и седем / в кв. 170 / сто и седемдесет / по плана на ЦГЧ – гр. Бургас,
ул. „Иван Богоров”№ 42, целият с площ 737 / седемстотин триста и седем / кв.м.
при граници: североизток – УПИ VI – 912, югозапад – улица, северозапад –
улица, югоизток ул. „Иван Богоров”, за сумата от 800 / осемстотин / лева на
кв.м. без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------22.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на идеална част от имот, частна
общинска собственост, представляващ УПИ VII - 907, кв. 170, по плана на
ЦГЧ, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров” № 42. / Николай Клинков/.
--------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се продаде на Николай Георгиев Клинков с постоянен адрес гр.
Бургас, ул. „Шейново”№ 114, урегулиран поземлен имот, представляващ 25,71 /
двадесет и пет цяло и седемдесет и един / кв.м. ид. части от УПИ VII-907 / седем
римско тире деветстотин и седем / в кв. 170 / сто и седемдесет / по плана на ЦГЧ
– гр. Бургас, ул. „Иван Богоров”№ 42, целият с площ 737 / седемстотин триста и
седем / кв.м. при граници: североизток – УПИ VI – 912, югозапад – улица,
северозапад – улица, югоизток ул. „Иван Богоров”, за сумата от 800 /
осемстотин / лева на кв.м. без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------23.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на идеална част от имот, частна
общинска собственост, представляващ УПИ VII - 907, кв. 170, по плана на
ЦГЧ, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров” № 42. / фирма „Ариан” ЕООД /.
----------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се продаде на Насролла Юшизаде, Дания – 2750, Балеруп Геденс,
КВТ 4, в качеството му на управител на „ Ариан” ЕООД, гр. Бургас, с данъчен
№ 102102029099, БУЛСТАТ: 812085030 със седалище и адрес на управление гр.
Бургас, ул. „ Иван Богоров” № 42, вписан в регистъра на търговските дружества
под № 58 по ф. дело № 1867/1992 год. на Бургаски окръжен съд и постоянен
адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров”№42, урегулиран поземлен имот,
представляващ 132,65 / сто тридесет и две цяло и шестдесет и пет / кв.м. ид.
части от УПИ VII-907 / седем римско тире деветстотин и седем / в кв. 170 / сто и
седемдесет / по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ул. „Иван Богоров”№ 42, целият с
площ 737 / седемстотин триста и седем / кв.м. при граници: североизток – УПИ
VI – 912, югозапад – улица, северозапад – улица, югоизток ул. „Иван Богоров ”,
за сумата от 800 / осемстотин / лева на кв.м. без ДДС.
----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
-----------------------------------------------------------------------------------------------24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на имот, частна общинска собственост,
представляващ идеална част от УПИ VII кв. 159 по плана на ЦГЧ – Бургас,
ул. „Цар Самуил” №17.
---------------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Да се продаде на Мария Стаматова Божинова, Петю Стаматов Николов и
Илияна Христова Божинова, всички с постоянен адрес гр. Бургас ул. „ Цар
Самуил” № 17, вх.А, имот, представляващ 76,48 / 1005 кв.м. идеални части от
урегулиран поземлен имот VII в кв. 159, по плана на Централната градска част
на гр. Бургас, целият с площ 1005 кв.м., при граници: изток - УПИ – VI – 786,
запад – УПИ VIII, север – УПИ V - 785 и УПИ – VI - 786, юг – ул. „ Цар
Самуил”, за сумата от 1500 / хиляда и петстотин / лева на кв.м., без ДДС.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
-----------------------------------------------------------------------------------------------25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на
помещения в имот, частна общинска собственост, находящ се на III етаж в
сградата на ул. „ Шейново” № 24. / АДФИ – София /
----------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас,
с мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Община Бургас предоставя на Агенция за държавна финансова
инспекция / АДФИ / гр. София, ЕИК по БУЛСТАТ 175076479 с адрес: гр.
София, ул. „Леге” № 2, представлявана от Гинка Трифонова Драганинска –
директор, за осъществяване на дейността на изнесените работни места в гр.
Бургас, област Бургас, безвъзмездно за управление, за срок от пет години, на
помещения, находящи се в имот – частна общинска собственост, на трети етаж в
административната сграда с адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново”№ 24, съгласно
приложено разпределение, както следва:
- Помещение № 13, с полезна площ от 11,42 кв.м., при граници: изток външен зид, запад – коридор, север – помещение №14, юг - помещение № 12.
- Помещение № 14, с полезна площ от 11,42 кв.м., при граници: изток външен зид, запад – коридор, север – помещение №15, юг - помещение № 13.
- Помещение № 15, с полезна площ от 11,42 кв.м., при граници: изток външен зид, запад – коридор, север – помещение №16, юг - помещение № 14.

- Помещение № 16, с полезна площ от 15,45 кв.м., при граници: изток външен зид, запад – коридор, север зид откъм ул. „Цариградска”, юг помещение № 15.
- Помещение № 19, с полезна площ от 13,20 кв.м., при граници: изток коридор, запад – външен зид, север зид към помещение държавна собственост,
юг - помещение № 20.
- Помещение № 20, с полезна площ от 13,20 кв.м., при граници: изток коридор, запад – външен зид, север – помещение № 19, юг - помещение № 21.
- Помещение № 23, с полезна площ от 13,20 кв.м., при граници: изток коридор, запад – външен зид, север – помещение № 22, юг - помещение № 24.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на
помещения в имот, частна общинска собственост, находящ се на III етаж в
сградата на ул. „ Шейново” № 24. / МРРБ – София /
--------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас,
с мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Община Бургас предоставя на Министерството на регионалното
развитие - гр. София, ИН 831661388, представлявано от Теодор Димитров Илиев
– национален директор на проекта / държавен експерт в отдел „ДСЖП” на
МРРБ/, упълномощен със заповед № РД 02-14-471/13.06.2007 на Асен Гагаузов
– Министър на МРРБ, за осъществяване дейността на Регионалното звено за
управление на Проект № 00056192 „ Демонстрационно обновяване на
многофамилни жилищни сгради”, безвъзмездно за управление, за срок от пет
години, нежилищен имот, представляващ помещение № 7, находящ се на трети
етаж в сградата на ул. „Шейново”№ 24, с полезна площ от 11,42 кв.м., при
граници: изток – външен зид, запад – коридор, север – преграден зид към
помещение № 8, юг – преграден зид към помещение №6.
------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Р.Димитрова)
(В. Симеонов)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Извършване на замяна на недвижим имот –
жилище, частна общинска собственост с недвижим имот – жилище,
собственост на физическо лице.
-------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас,
с мнозинство от 39 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас,
ж.к. „Зорница”, гр. Бургас, актуван с акт № 713/12.02.1998 год. за частна
общинска собственост, представляващ апартамент № 1 /едно/, във вход 7
/седем/, етаж първи на блок № 30 /тридесет/, със застроена площ 63,05 кв.м.
(шестдесет и три цяло и пет стотни кв.м.), състоящ се от спалня, дневна, кухня и
сервизни помещения, ведно с 7,32 кв.м. ид.ч. (седем цяло и тридесет и две
стотни кв.м.) от общите части на сградата, представляващи 0,949% ид.ч. (нула
цяло деветстотин четиридесет и девет хилядни процента идеални части) от
общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя, при
граници: изток – външен зид, запад – външен зид, север – калканен зид към вход
6, юг- общински апартамент № 2, заедно с прилежащото му избено помещение
№ 31 (тридесет и едно), с полезна площ от 2,37 кв.м. (две цяло и тридесет и
седем стотни квадратни метра), при граници: изток – избено помещение № 34,
запад – сем. Бубалови, север – зид към стълбищна клетка, юг – коридор, на
стойност 66 740 / шестдесет и шест хиляди и седемстотин и четиридесет / лева
без ДДС.
с
недвижим имот, собственост на Валентина Ганева Мирчева
находящ се в гр. Бургас, к/с „Зорница”, представляващ апартамент № 4 (четири),

етаж втори на бл. 29 (двадесет и девет), със застроена площ 45,20 кв.м.
(четиридесет и пет цяло и двадесет стотни квадратни метра), сътоящ се от
дневна, кухня и сервизни помещения, ведно с 10,13 кв.м. ид.ч. (десет цяло и
тринадесет стотни квадратни метра) от общите части на сградата,
представляващи 0,930% ид.ч. (нула цяло деветстотин и тридесет хилядни
процента идеални части) от общите части на сградата и от правото на строеж
върху общинска земя, при граници: изток – ведомствен апартамент, запад –
ведомствен апартамент, север – коридор, юг – външен зид, заедно с прилежащо
избено помещение № 17 (седемнадесет), в сутерен, с полезна площ 1,95 кв.м.
(едно цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), при граници: изтокведомствено помещение, запад - ведомствено помещение, север – Кръстеви, юг
– коридор, на стойност 55 930 /петдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет
/лева, без ДДС.
Разликата в пазарните цени на заменяемите имоти, в размер на
10 810 /десет хиляди осемстотин и десет/ лева, следва да се заплатят от
Валентина Ганева Марчева, в полза на Община Бургас, ведно с дължимите
данъци и такси.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Р.Димитрова)
(В. Симеонов)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване
на общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас,
ж.р. Меден рудник, зона „А”.
--------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас,
с мнозинство от 27 гласа „за”, против – 13, въздържали се – 4,
РЕШИ:
Да се продаде на „ИНТЕРТРЕЙДИНГ” ООД – гр. Бургас, рег. По ф. д. №
1093/2004 г. на БОС, под № 510, том 18, стр.200, със седалище и адрес на
управление ул.”Чаталджа” № 8, БУЛСТАТ 102878186, дан. № 1021438185,
представлявано от Управителя Красимир Тодоров Аврамов, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 342/492 кв.м. идеални части от
УПИ II в кв. 8 по плана на зона „А”, ж. р. „ Меден рудник”, гр. Бургас, целият с
площ от 492 кв.м., при граници: изток – УПИ III, запад – улица с о.т. 38, а и о.т.
38б, север-улица от о.т. 38 и о.т. 40, юг – УПИ I, за сумата от 78 350 / седемдесет
и осем хиляди триста и петдесет / лева, без ДДС.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------29.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата на общинските съветници на
ПП „ГЕРБ” относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и
реда за управление и разпореждане с общински жилища.
-------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от явното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
В Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане
с общински жилища се правят следните изменения и допълнения.
§ 1. Член 3 придобива следната редакция:
„ Чл. 3 / 1 /Във ведомствените жилища могат да бъдат настанявани
щатни служители с трудово или служебно правоотношение в общинската
администрация или звена на общинска бюджетна издръжка, както и щатни
служители с трудово или служебно правоотношение в юридически лица на
бюджетна издръжка или техни териториални структури.
/ 2 / Право да кандидатстват за настаняване под наем във
ведомствени жилища имат лицата по ал. 1, когато те и членовете на семействата
им нямат друго жилище или вила на територията на Община Бургас, годно за
постоянно обитаване.
/ 3 / Настаняването се извършва със заповед на кмета на Община
Бургас, а наемните договори се сключват с кмета на Общината или
упълномощено от него длъжностно лице.
/ 4 / Ведомствените жилища се изземват по реда на чл. 65 от Закона
за общинската собственост със заповед на кмета на Община Бургас при

прекратяване на трудовото или служебното правоотношение с настанения
служител.
/ 5 / Ръководителите на юридически лица на бюджетна издръжка
или техни териториални структури са длъжни в 3 - дневен срок да уведомят
кмета на Община Бургас за прекратени трудови или служебни правоотношения
с лица, настанени във ведомствени жилища.
§2. Параграф 4 от Преходните и заключителните разпоредби се
изменя така:
„§4. Граждани, ползващи общинско жилище без настанителна
заповед, издадени от кмета на Община Бургас и договор за наем с Община
Бургас, са длъжни в едномесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба
да подадат в отдел „Жилищна политика” документи по чл. 5. Комисията по чл. 6
извършва проверка за наличието на условията по чл. 2 / без това по т. 8/ и при
положително становище прави предложение на кмета на Община Бургас за
издаване на настанителна заповед за същото жилище. При отрицателно
становище общинското жилище се изземва по реда на чл. 65 от Закона за
общинската собственост.”
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(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------30. ПЛАН СМЕТКА на Местната комисия по чл.8, ал.2 от
ЗУЖВГМЖСВ- Бургас.
------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от явното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
1.Приема отчет за изпълнение на план – сметката на МК по ЖСВ за
2007 година;
2.Приема план – сметката на МК по ЖСВ за 2008 година.
3.Разходите по отделните параграфи да се съобразяват с размера на
постъпилите приходи;
4.Възлага на Председателя на МК по ЖСВ изпълнението на план –
сметката за 2008 година.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------31. МОЛБИ за опрощаване на задължения на Гинка Кирова Пеева и
Калинка Стефанова Станкова.
------------------------------------------------------------------------------------------След явно гласуване, Общинският Съвет – Бургас, с мнозинство
от 43 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
1.Дава съгласие да бъдат опростени задълженията на Гинка Кирова
Пеева.
=======================================================
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство
от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 2,
РЕШИ:
2. Отлага разглеждането на молбата на Калинка Стефанова Станкова за
следващо заседание.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------32. Попълване състава на Постоянната комисия по екология и
Постоянната комисия по спорт, младежки дейности и туризъм.
----------------------------------------------------------------------------------------------След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство
от 43 „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Избира г-н Бойчо Стоянов Георгиев за член на Постоянната комисия
по екология и Постоянната комисия по спорт, младежки дейности и туризъм.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
----------------------------------------------------------------------------------------------33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Подписване на меморандум с Министерството на
транспорта за изпълнение на проект „Зона за обществен достъп на
транспортен възел – Морска гара, ЖП гара и Автогара Бургас”.
-----------------------------------------------------------------------------------------След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от
43 „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
1.Одобрява текст на меморандум с Министерството на транспорта, НК
„Железопътна инфраструктура”, ДП „Пристанищна инфраструктура” и
Областна администрация Бургас за реализация на този проект.
2.Дава съгласие Кмета на Община Бургас да подпише меморандума и да
предприеме всички необходими действия свързани с неговото изпълнение.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------34.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на терен –
общинска собственост, отреден за пътен възел
„ Бургас-Средец-Созопол”.
------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване Общински съвет – Бургас, с мнозинство
от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
1. Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот: терен с площ
63,500 дка, представляващ кръстовище „ Бургас – Средец – Созопол”, с прилежащата му
територия в регулацията на гр. Бургас, при граници: север - бул.” Тодор Александров”, с
подробна точка 32; североизток – поземлени имоти: пл. № 46 и пл. № 47 в кв. „ Победа”,
изток – поземлени имоти: пл. № 43, пл. № 42, пл. № 87 и пл. № 88, всички в кв. „Победа”; юг
– път I – 9 „ Бургас – Созопол” между подробни точки 78 и 80, поземлен имот пл. № 19 на
„ВиК”ЕАД и имот пл. №18 в Промишлена зона „Юг”, и запад – свободен терен, северно от
имот пл. № 18, път „Бургас – Средец” между подробни точки 58 и 60, и езеро „Вая”, актуван с
Акт № 4949/17.03.2008 г. за публична общинска собственост.
2. Прехвърля безвъзмездно на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, правото на собственост върху следния недвижим имот: терен с площ
63,500 дка, представляващ кръстовище „ Бургас – Средец – Созопол”, с прилежащата му
територия в регулацията на гр. Бургас, при граници: север – бул.” Тодор Александров”, с
подробна точка 32; североизток – поземлени имоти: пл. № 46 и пл. № 47 в кв. „ Победа”,
изток – поземлени имоти: пл. № 43, пл. № 42, пл. № 87 и пл. № 88, всички в кв. „Победа”; юг
– път I – 9 „ Бургас – Созопол” между подробни точки 78 и 80, поземлен имот пл. № 19 на
„ВиК”ЕАД и имот пл. №18 в Промишлена зона „Юг”, и запад – свободен терен, северно от
имот пл. № 18, път „Бургас – Средец” между подробни точки 58 и 60, и езеро „Вая.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
.....................................................................................................................................................................................

35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Даване на съгласие за включване на училища на
територията на Община Бургас в проект за финансиране по Оперативна
програма „Регионално развитие”.
...............................................................................................................................
В резултат от явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за включване в проектопредложението на
Община Бургас за кандидатстване по ОП „Регионално развитие” – схема
„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна,
социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви
градски ареали” на АЕГ „Гео Милев”, НЕГ „Гьоте”, ПГСАГ „К. Фичето”,СОУ „
Иван Вазов”, ПГЕЕ „ К. Фотинов”, ОУ „Елин Пелин”, както и на ЦДГ „Ханс
Кристиян Андерсен” в случай на наличност на финансов ресурс;
2. Декларира, че предназначението на сградите на обектите няма да
бъде променяно не по–малко от 5 години след приключване дейността на
проекта.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Учредяване на еднолично дружество с
ограничена отговорност „ Дезинфекционна станция – Бургас”.
------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. 1. УЧРЕДЯВА Еднолично дружество с ограничена отговорност с
едноличен собственник на капитала Община Бургас с:
- Наименование: “Дезинфекционна станция – Бургас ” ЕООД;
- Седалище : – гр. Бургас;
- Адрес на управление: гр. Бургас, ж. к.” Зорница”, административната
сграда на “Дезинфекционна станция” в гр. Бургас, адресен №51;
- Предмет на дейност: сделки свързани с дезинфекция, дезинсекция,
дератизация /ДДД/, оказване на консултации по проблемите свързани с
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, обучение и квалификацияня на кадри за
извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация, производство и
продажба на дезинфинкционни препарати и формулации, механични и
технически пособия за дезинфекция и дератизация;
- Капитал: 10 000 /десет хиляди/ лева, разпределен в 100 дяла по 100
лева, осигурен от бюджета на Община Бургас.
2. “Дезинфекционна станция - Бургас” ЕООД гр.Бургас, поема активите и
пасивите на съществуващата “Дезинфекционна станция – Бургас” – юридическо
лице, създадено по силата на закона.
II. 1. Упълномощава Кмета на Община Бургас, Димитър Николов
Николов, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността, да назначи д-р
Любен Тодоров Недков, с адрес: гр. Бургас, ж.к. «Славейков», бл.64, вх.8, ет. 5,
ап. 15, за временно изпълняващ длъжността управител, при условията на
приложения договор за управление.

2. Възлага на временно изпълняващия длъжността управител да извърши
всички необходими действия за вписване на “Дезинфекционна станция – Бургас
” ЕООД гр. Бургас, в търговския регистър.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов
да обяви конкурс за длъжността управител на “Дезинфекционна станция –
Бургас ” ЕООД .
Определя условия, на които трябва да отговарят кандидатите, както
следва: български граждани, които не са осъждани за умишлено престъпление
от общ характер, не са лишени от правото да заемат определена държавна или
обществена длъжност и/или лишени от правото да упражняват определена
професия или дейност, не са били управители или членове на управителни или
контролни органи на дружество, прекратено поради несъстоятелност, завършено
висше образование, с професионален опит по специалността не по-малко от пет
години.
Определя ред за провеждане на конкурса, както следва: по документи и
събеседване.
Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия в състав от 7-седем
души, от които 5-пет общински съветника и 2-двама, определени от общинската
администрация.
В комисията от страна на Общинския съвет са избрани следните
общински съветници:
1. д-р Антонио Христов Душепеев
2. Александър Киров Бояджийски
3. Гинка Дянкова - Папанчева
4. Бойчо Стоянов Георгиев
5. Деян Стойков Стойков
Упълномощава кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да
сключи с избрания въз основа на конкурса кандидат договор за управление по
приложения с докладната образец.
ІV. Във връзка с осигуряване капитала на новосъздаденото търговско
дружество да се извършат следните промени в бюджета на Община Бургас:
- Намалява със сумата 10 000 /десет хиляди/ лева, § 10-20 – дейност
„Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната
среда”;
- Увеличава със сумата 10 000 /десет хиляди/ лева § 70-01 – "Придобиване
на дялове, акции и съучастия".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Р.Димитрова)
(В. Симеонов)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------37.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Актуализация на Програма за управление на
отпадъците – Община Бургас.
---------------------------------------------------------------------------------------------В резултат от явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
1. Приема актуализация на програмата за управление на отпадъците на
Община Бургас.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)
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ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Определяне на представител на Община Бургас в
търговските дружества, с общинско участие.
-----------------------------------------------------------------------------------------В резултат от поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас,
с мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
1. Избира Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да
представлява Община Бургас в Общото събрание на:
- „Колоездачен клуб – К.К. Бургас” АД – гр. Бургас, регистрирано с
Решение по ф.д. № 769/2006г. на Бургаски окръжен съд.
- „ПСФК Черноморец – Бургас” АД – гр. Бургас, регистрирано с
Решение по ф.д.№ 2156/2005 г. на Бургаския окръжен съд;
- „Свободна безмитна зона – Бургас” АД, регистрирано с решение по
ф.д. № 60/1989 г. на Бургаски окръжен съд;
- „Екоклима” АД – гр. Бургас, регистрирано с решение по ф.д.№
6103/1991 г. на Бургаски окръжен съд;
- „Многопрофилна болница за активно лечение” АД – гр. Бургас,
регистрирано с решение по ф.д.№ 2300/2000 г. на Бургаски окръжен съд;
- „Интрейд инженеринг” АД, регистрирано с Решение по ф.д.№
1917/1996 г. на Бургаски окръжен съд;
- „Черноморска борса ойл метал” ООД – гр. Бургас, регистрирано с
решение по ф.д.№ 3471/1992 г. на Бургаски окръжен съд.
При наличие на обективна невъзможност от страна на кмета да упражни
правата си по настоящото решение, същият може да упълномощи друго лице от
общинската администрация.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛИСТ: (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Р.Димитрова)
(В. Симеонов)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)
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ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Целева програма за енергийна ефективност на
Община Бургас за 2009 г.
------------------------------------------------------------------------------------------След явно гласуване Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от
41 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
РЕШИ:
Приема предложената целева програма за енергийна ефективност на
Община Бургас за 2009 г., която да бъде включена в капиталовата програма на
Общината за 2009 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№7
Днес, 27 март 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 СЕДМОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
------------------------------------------------------------------------------------------------40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Приемане на Задание за изготвяне на Общ
устройствен план / ОУП/ на град Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от
41 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 3,
РЕШИ:
Приема Задание за изработване на Проект за Общ устройствен план /
ОУП / на територията на гр. Бургас и неговите квартали с техните землища, по
чл. 105, т.3 и чл.107 от ЗУТ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(Р.Димитрова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(Р.Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

