ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9

Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,
относно: Преименуване на площада, находящ се пред сградата на Община Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа „за”, против – 2,
въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
Преименува площада, находящ се пред административната сграда на Община
Бургас от „Свобода” на „инж. Атанас Сиреков”.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)

Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№9

Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,
относно: Предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Бургас”
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 46 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас”:
 Константин Аспарухов Ташев (посмъртно)
 Стоян Тодоров Калоянчев
 Люба Христова Колчакова
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на общински жилища
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 46 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
I. Определя броя, вида и местонахождението на общинските жилища от фонд
“Жилища за отдаване под наем”, като променя предназначението им в “Жилища за
продажба”, както следва:
1. ж.к. “Меден рудник”, бл.461, вх 2, ет.6, ап. ляв, тристаен-застр. площ-78,98
м2
наемател – Мариана Петрова Димитрова
2. ж.к. “Меден рудник”, бл. 128, вх. 6, ет. 5, ап. ляв, двустаен-застр. площ-60,43 м2
наемател – Зейджан Мустафа Ахмедова
3. ж.к. “Меден рудник”, бл. 70, вх.6, ет.1, ап. 13, тристаен-застр.площ-81,21 м2
наемател – Адем Хюсеин Муса
4. ж.к. “Меден рудник”, бл. 470, вх.3, ет.1,ап.27, тристаен-застр.площ-71,52 м2
наемател – Анастасия Николова Динева
5. ж.к. “Меден рудник”, бл. 404,вх.6,ет.1, ап.2, тристаен-застр.площ-71,96 м2
наемател – Пенчо Неделчев Пенев
6. ж.к. “Меден рудник”, бл.84, вх.9, ет.5,ап десен, едностаен-застр.площ-44.10 м2
наемател – Иван Рускин Бобев
7. ж.к. “Меден рудник”, бл.441, вх.4, ет.7,ап.88, едностаен-застр.площ-41,48 м2
наемател – Иванка Пенчева Въжарова
8. ж.к. “Меден рудник”, бл.78, вх.Б, ет.7, ап.ляв, двустаен-застр.площ-58,42 м2
наемател – Мехмед Осман Хюсеин
9. ж.к. “Меден рудник”, бл. 114, вх.Г, ет.1, ап.ляв, двустаен-застр.площ-68 м2
наемател – Иван Часлов Ахчиев
10. ж.к. “Меден рудник”, бл.474, вх.Д, ет.1, ап.93, двустаен-застр.площ-62,60 м2
наемател – Николай Николов Парушев

11. ж.к. “Меден рудник”, бл.59, вх.А, ет.7, ап.20, двустаен – застр.площ-62,10 м2
наемател – Димитър Янев Дараков
12. ж.к. “меден рудник”, бл.128, вх.Д, ет.2, ап.ляв – тристаен – застр.площ-73,40 м2
наемател – Ради Костов Ангелов
13. ж.к. “Меден рудник”, бл.128, 92, вх.3, ет.2, ап.52 – двуст. – застр.площ-66,35 м2
наемател - Анифе Муса Хасан
14. ж.к. “Меден рудник”, бл.61, вх.3, ет.1, ап.5 – тристаен – застр.площ-79,96 м2
наемател – Румен Василев Чолаков
15. ж.к. “Меден рудник”, бл.128, вх.4, ет.3, ляв, двустаен-застр.площ-78,47 м2
наемател – Димитър Марков Митев
16. ж.к. “Меден рудник”, бл.405, вх.4, ет.2, ап.4, тристаен-застр.площ-79,30 м2
наемател – Хасан Ислям Ахмед
17. ж.к. “Меден рудник”, бл.11, вх.10, ет.2, ап.3, двустаен-застр.площ-57,64м2
наемател – Светла Стоянова Калъчева
18. ж.к. “Меден рудник”, бл.106, вх.2, ет.3,ап.33, едностаен-застр.площ-44,10 м2
наемател – Пенка Петкова Бангова
19. ж.к. “Меден рудник”, бл.101, вх.2, ет.2, ап.20, тристаен-застр.площнаемател – Румяна Апостолова Стоянова
20. ж.к. “Меден рудник”, бл. 444, вх.8, ет.8, ап.68, едостаен-застр.площнаемател – Николай Азатов Егзарян
21. ж.к. “Меден рудник”, бл.94, вх.2, ет.2, ап.22, тристаен-застр.площнаемател – Радостина Димитрова Георгиева
22. ж.к. “Меден рудник”, бл.91, вх.1, ет.1, ап.3, двустаен-застр.площнаемател – Бяндо Георгиев Георгиев
23. ж.к. “Меден рудник”, бл.136, вх.1, ет.5,ап.9, тристаен-застр.площ-89,94 м2
наемател – Галина Тинкова Гроздева
24. ж.к. “Меден рудник”, бл.57, вх.5, ет.2, ап.97, тристаен-застр.площ-86,76 м2
наемател – Расим Идрис Кула
25. ж.к. “меден рудник”, бл. 462, вх.2, ет.7, ап. 43, двустаен-застр.площнаемател – Недялка Георгиева Кирова
26. ж.к. “Меден рудник”, бл. 463, вх.2, ет.3, ап.25, тристаен-застр.площ-79,30 м2
наемател – Светлана Борисовна Тинчева
27. ж.к. “Меден рудник”, бл.463, вх.1, ет.2, ап.ляв, тристаен-застр.площ-78,93 м2
наемател – Тинка Динева Митева
28. ж.к. “Меден рудник”, бл.418, вх.2, ет.2, ап.5, двустаен-застр.площ-57,64 м2
наемател – Катя Димитрова Василева
29. ж.к. “Меден рудник”, бл.413, вх.5, ет.5, ап.33,едностаен-застр.площ-30,05 м2
наемател – Кеворк Артин Сарафян
30. ж.к. “Меден рудник”, бл.461, вх.1, ет.4, ап.9, двустаен-застр.площнаемател – Недялка Янчева Големанова
31. ж.к. “Меден рудник”, бл.411, вх.8, ет.1, ап.десен, тристаен-застр.площ-71,66 м2
наемател – Радостина Стоянова Стоянова
32. ж.к. “Меден рудник”, бл.413, вх.3, ет.8, ап.ляв, двустаен, застр. площ-57,64 м2
наемател – Таня Кръстева Костадинова
33. ж.к. “Меден рудник”, бл.131, вх.6, ет.1, ап.106, тристаен-застр.площ-86,94 м2
наемател – Елена Петрова Маринова
34. ж.к. “Изгрев”, бл.51, вх.7, ет.7, ап.20, двустаен-застр.площ-57,64 м2
наемател – Янко Атанасов Цветков
35. ж.к. “Изгрев”, бл.73, вх.2, ет.3, ап.23, едностаен-застр.площ-43,11 м2
наемател – Ирина Георгиева Градева

36. ж.к. “Изгрев”, бл.41, вх.1, ет.7, ап.19, едностаен-застр.площ-41,63 м2
наемател – Георги Пенков Тодоров
37. ж.к. “Изгрев”, бл.72, вх.5, ет.1, ап.81, тристаен-застр.площ-81,21 м2
наемател – Неждет Ахмед Хасан
38. ж.к. “Изгрев”, бл.19, вх.4, ет.3, ап.7, двустаен-застр.площ-61,23 м2
наемател – Роза Владимирова Георгиева
39. ж.к. “Изгрев”, бл. 41, вх.3, ет.1, ап.2, тристаен-застр.площ-78,05 м2
наемател – Иван Войков Николов
40. ж.к. “Изгрев”, бл.70, вх.2, ет.1, ап.ляв, тристаен, застр.площ-81,21 м2
наемател – Галин Христов Пехливанов
41. ж.к. “Изгрев”, бл.35, вх.4, ет.4, ап.десен, двустаен-застр.площ-58,46 м2
наемател – Анка Янакиева Иванова
42. ж.к. “Изгрев”, бл.30, вх.4, ет.8, ап.23, двустаен-застр.площнаемател – Ирина Андонова Меретова
43. ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.57, вх.1, ап.3, едностаен-застр.площ-35,01 м2
наемател – Славка Илиева Томова
44. ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.41, вх.5, ет.8, ап.54, двустаен-застр.площ-49,89 м2
наемател – Миглена Танкова Петрова
45. ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.17, ет.8,ап.34, тристаен-застр.площ-83,61 м2
наемател – Георги Петров Михалев
46. ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.57, вх.11, ет.8, ап.31, едностаен-застр.площ-37,50 м2
наемател – Николай Василев Петров
47. ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.41, вх.1, ет.10, ап.23, едностаен-застр.площ-49,86 м2
наемател – Ана Николова Козладерова
48. ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.117, вх.11, ет.9, ап.33, едностаен-застр.площ-41,00 м2
наемател – Стела Иванова Стоянова
49. ж.к. “Зорница”, бл.14, вх.1, ет.13, ап.6, едностаен-застр.площ-38,40 м2
наемател – Яна Коева Щерева
50. ж.к. “Зорница”, бл. 23, ет.13, ап.3, едностаен-застр.площ-35,38 м2
наемател – Хава Сейфулова Ахмедова
51. ж.к. “Зорница”, бл. 11, вх.2, ет.3, ап. 8, двустаен-застр.площ-62,57 м2
наемател – Ани Петрова Василева
52. ж.к. “Славейков”, бл.27, вх.7, ет.7, ап.20, двустаен-застр.площ-62,57 м2
наемател – Павлина Георгиева Попова
53. ж.к. “Славейков”, бл. 17, вх.2, ет.10, ап.65, едностаен-застр.площ-41,62 м2
наемател – Нора Савова Маринова (инвалид III гр.)
54. ж.к. “Славейков”, бл.63, вх.8, ет.3, ап.9, двустаен-застр.площ-57,80 м2
наемател – Добрин Денев Денев
55. ж.к. “Славейков”, бл.48, ет.5, ап.30, едностаен-застр.площ-36,26 м2
наемател – Екатерина Димитрова Димитрова
56. ж.к. “Славейков” , бл.1-Б, вх.13, ет.5, ап.десен, тристаен – застр.площ -72,17 м2
наемател – Иванка Богданова Кирова
57. ж.к. “Славейков”, бл.17, вх.1, ет.12, ап.35, двустаен-застр.площ-61,23 м2
наемател – Динко Иванов Иванов
58. ж.к. “Славейков”, бл.13, вх.3, ет.1, среден, едностаен-застр.площ-35,38 м2
наемател – Кера Илиева Табакова
59. ж.к. “Славейков”, бл.17, вх.3,ет.11, ап.103, двустаен-застр.площ-72,77 м2
наемател – Росица Денчева Бъчварова
60. ж.к. “Славейков”, бл.64, вх.1, ет.8, ап.24, двустаен-застр.площ-57,80 м2
наемател – Радостина Иванова Панайотова

61. ж.к. “Славейков”, бл.63, вх.8, ет.6, ап.ляв, двустаен-застр.площ-57,68 м2
наемател – Димитър Андонов Янакиев
62. ж.к. “Славейков”, бл.17, вх.2, ет.9, ап.десен, двустаен-застр.площ-52,94 м2
наемател – Фатме Мустафа Хасан
63. ж.к. “Славейков”, бл.64, вх.4, ет.3, ап.десен – двустаен-застр.площ-57,68 м2
наемател – Веселка Петрова Йошовска
64. ж.к. “Славейков”, бл.12, вх.2, ет.5, ап.среден, едностаен-застр.площ-41,63 м2
наемател – Георги Василев Бояджиев
65. ж.к. “Славейков”, бл.70, вх.6, ет.5, ап.126, двустаен-застр.площ-62,41 м2
наемател – Красимир Великов Великов
66. ж.к.“Лазур”, бл.89, вх.2, ет.1, ап.32, двустаен-застр.площ-66,15 м2
наемател – Радка Станкова Солакова
67. ж.к.“Лазур”, бл.89, вх.2, ет.9, ап.61, двустаен-застр.площ-59,56 м2
наемател – Катерина Кирязова Дипаярова
68. ж.к.“Лазур”, бл.89, вх.2, ет.5, ап.46, двустаен-застр.площ-58,56 м2
наемател – Милена Минчева Радославова
69. ул. “Дунав” № 5, ет.1, ап.1, тристаен-застр.площ-91,15 м2
наемател – Катя Велкова Калоянова
70. бул. “Сан Стефано” № 48, вх.1, ет.1, ап.1, едностаен-застр.площ-43,06 м2
наемател – Тонка Георгиева Димова
71. бул. „Сан Стефано” № 105, вх.3, ет.3, ап.десен, двустаен, застр.площ – 46.35 м2.
72. ул. “Дунав” № 5, ет.1, ап.3, тристаен-застр.площ-106,25 м2
наемател – Емил Лазаров Вълков
73. кв. “Работнически жилища”, бл.8, вх.1, ет.1,ап.ляв,двуст.-застр.площ-48,56 м2
наемател – Радостин Димов Димов
74. ж.к. “Възраждане”, бл.3, вх.2, ет.3, ап.31, тристаен-застр.площ-71,52 м2
наемател – Мария Проданова Гарджева-Мерджанова
II. Всеки индивидуален имот да се продава по реда на Глава IV от Наредбата за
условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, след решение на
Общинския съвет за всяко жилище.
III. Цената на жилищата по т.I да бъде определена по пазарни цени определени
от лицензиран оценител.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ ІV-1633, в кв.139 по плана на с. Рудник – с. Черно море,
Община Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържал
се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Станка Стоянова Маринова с ЕГН
и постоянен адрес:
с.Черно море, Община Бургас, кв. "Милиция", ул."Пирин" № 2а, недвижим имот, частна
общинска собственост, находящ се в с. Черно море, Община Бургас, представляващ
386,58/831 /триста осемдесет и шест цяло, петдесет и осем стотни върху осемстотин
тридесет и един/ кв.м. идеални части от УПИ ІV-1633 /четири римско за имот с
планоснимачен номер хиляда шестстотин тридесет и три/, целият с площ 831 /осемстотин
тридесет и един/ кв.м., в квартал 139 /сто тридесет и девет/ по плана на с. Рудник - с.
Черно море, Община Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ 1-1630, изток - УПИ
III-1632, юг - улица, запад - улица, за сумата 13 916.88 /тринадесет хиляди деветстотин и
шестнадесет лв. и осемдесет и осем ст./ лева, без ДДС. (36 лв./кв.м.)
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,
относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи УПИ VІІ-27 и
УПИ VІІІ-27 в кв.31 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови”, гр. Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържал
се – 1,
Р Е Ш И:
Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и Мая Андреева
Марценкова и Стоян Христов Иванов, на недвижими имоти, представляващи УПИ VІІ-27
и УПИ VІІІ-27 в кв.31 по плана на ж.к. „Братя Миладинови” – гр.Бургас, съответстваща на
квотите на собственост на двете страни, както следва:
1. Община Бургас получава в дял и става собственик на урегулиран поземлен имот
(УПИ) VІІ-27, кв.31 по плана на ж.к. „Братя Миладинови”, гр.Бургас, целият с площ от
185.60 кв.м., при граници: север – УПИ VІ, изток – УПИ VІ, юг – бул. „Сан Стефано”,
запад – УПИ VІІІ-27 с пазарна стойност 160 750 (сто и шестдесет хиляди седемстотин и
петдесет) лева, без ДДС.
2. Мая Андреева Марценкова с ЕГН
и постоянен адрес гр.Благоевград,
ж.к. „Запад”, бл.34, ет.3, ап.8 и Стоян Христов Иванов с ЕГН
и постоянен
адрес гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл.2А, вх.1, ет.7, получават в дял и стават
собственици на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ-27, кв.31 по плана на ж.к. „Братя
Миладинови”, гр.Бургас, целият с площ от 185.60 кв.м., при граници: север – УПИ VІ,
изток – УПИ VІІ-27, юг – бул. „Сан Стефано”, запад – тупик, с пазарна стойност 160 750
(сто и шестдесет хиляди седемстотин и петдесет) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална
част от недвижим имот – УПИ ІХ-153, кв.18 по плана на гр. Бургас, кв. „Горно
Езерово”
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържал
се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Невена Иванова Иванова с ЕГН
и постоянен адрес
гр.Бургас, к/с "Меден Рудник", бл.105, вх.2, ет.5, Йордан Стоянов Иванов с ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, ул. "Лермонтов" № 46, Катя Георгиева
Иванова с ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, ул.”Лермонтов" № 46, Павел
Стоянов Иванов с ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, к/с "Меден Рудник",
бл.467, вх.1, ет.7 и Тодорка Кирчева Иванова с ЕГН
и постоянен адрес
гр.Бургас, к/с "Меден Рудник", бл.467, вх.1, ет.7, недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ 10/1135 кв.м. идеални части от УПИ ІХ-153 в кв.18 по
плана на кв. „Горно Езерово”, гр.Бургас, целият с площ от 1135 кв.м. кв.м., при
граници: изток - УПИ \/ІІІ-152, юг - ул. "Кокиче", запад – ул. "Цветна", север - УПИ І148, за сумата 360 (триста и шестдесет) лева, без ДДС.
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална
част от недвижим имот – УПИ Х-1067, кв.51 по плана на гр. Бургас, ж.р. „Меден
Рудник”, зона „Г”
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържал
се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Димка Недялкова Георгиева с ЕГН
и постоянен
адрес: гр.Бургас, ж.р."Меден Рудник", бл.109, вх.А, ет.5, недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ 16/1035 кв.м. идеални части от УПИ Х-1067,
кв.51 по плана на зона „Г”, ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, целият с площ от 1035
кв.м., при граници: североизток -УПИ ІХ-1066, югоизток - ул. "Люлин", югозапад УПИ ХІ-1068, северозапад - УПИ XVІІІ-1056, за сумата 2 160 /две хиляди сто и
шестдесет/ лева, без ДДС.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална
част от недвижим имот – УПИ VІ-37, кв.1 по плана на с. Димчево, Община Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържал
се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Ламбрин Бранимиров Пехливанов с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл.438, вх.З, ет.4, недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 7/757 кв.м. идеални части от УПИ \/1-37,
кв.1 по плана на с.Димчево, Община Бургас, целият с площ от 757 кв.м., при граници:
североизток - улица, югоизток - улица, югозапад - УПИ VIІ-37, северозапад - УПИ VІІІ36, за сумата 308 (триста и осем) лева, без ДДС.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „ГЕРБ” и ПП
„АТАКА”, относно: Ново гласуване на предложение за започване на процедура по
прекратяване 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, обективирано в т.9 от Протокол № 7 от 27.03.2008 г. на Общински съвет
Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 31 гласа „за”, против – 2,
въздържали се – 15,
Р Е Ш И:
1. ОТМЕНЯ СВОЕ РЕШЕНИЕ прието по т.9 от дневния ред на заседание на
Общински съвет Бургас, отразено с Протокол № 7 от 27.03.2008 г., КАТО
НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, поради нарушение на чл.45, ал.10 от ЗМСМА за изискуемо
мнозинство.
2. ПРИЕМА РЕШЕНИЕ СЪС СЛЕДНИЯ ТЕКСТ:
2.1. "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 от 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;
2.2. Възлага процедурата по развалянето на Договора за приватизация на Кмета
на Община Бургас."

2.3. За изпълнение на настоящото решение, както и на решение по т.30 от
заседанието, проведено на 28.02.2008 г. – Протокол № 6, с което е възложено на кмета
на Община Бургас да започне процедура по разваляне на Договор за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост УПИ ІХ, пл.№ 690 в кв.18 по плана на
ж.к. „Лазур”, гр.Бургас, дава съгласие Община Бургас да заплати дължимите държавни
такси и други съдебни разноски на всички съдебни инстанции, както и да ангажира
адвокати и адвокатско дружество, които да осъществяват процесуално
представителство по делата.
Неразделна част от настоящото решение са и мотивите, обективирани в Решението
на Надзорния съвет на Общинската агенция по приватизация и приложенията към него –
правен анализ и анекс към правен анализ.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане Отчета на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2007 година
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 45 гласа „за”, против – 0, въздържал
се – 1,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА годишния отчет на Местната комисия за борба
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2007 год.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

срещу

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
11. (1.) ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на
обществения ред на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет
Бургас
(2.) ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общински съветници от “БСДП”, относно:
Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас
............................................................................................................
По първата докладна записка
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
I. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова точка: „1. Носене или ползване на хладни оръжия на
обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни
цели.”
2. Създава се нова точка: „2. Откритото носене или ползване на всякакъв вид
пневматично оръжие в границите (вместо „чертите”) на населените места, освен за
нуждите на спортни стрелбища и организирани спортни мероприятия.”
3. Досегашните точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19,
стават съответно точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
ІІ. В чл. 8, ал. 1, т. 1 се правят следните допълнения:
1. След предлога „по" се добавя „тротоари,".
2. Създава се ново изречение: „Допуска се престой и паркиране на пътни превозни
средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на
определените от общинската администрация места, успоредно на оста на пътя, ако
откъм страната на сградите или други препятствия остава разстояние най-малко 2
метра за преминаване на пешеходци.

ІІІ. В чл. 17, ал. 2, след думите „въз основа на акт...” - се вмъква следния текст: „ ,
съставен от служители от Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и
сигурност” при Община Бургас, Зонално жандармерийско поделение – гр.Бургас,
Областна дирекция „Полиция” – гр.Бургас, Областна дирекция „Пожарна и
аварийна безопасност и защита на населението” – гр.Бургас, в рамките на тяхната
компетентност” – и продължава съществуващият текст – „ , както и от други
длъжностни лица от Общинската администрация, определени със заповед на кмета на
Община Бургас.”
ІV. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се нова точка: „2. По смисъла на тази наредба „хладните оръжия" са
предмети, пригодени за лесно извършване на физическо разкъсване на твърди тела и
предназначени за лична отбрана или нападение.” (Останалият текст отпада: „ , като
например боксове, ятагани, ножове, ками, саби, копия, шпаги, щикове, шила и други
подобни.”)
2. Създава се нова точка: „3. По смисъла на тази наредба „действия нарушаващи
моралните норми" са употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на
публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към
гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или
други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие."
3. Досегашната точка 2, става съответно точка 4.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
По втората докладна записка
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА следните изменения и допълнения на Наредбата за опазване на
обществения ред на територията на Община Бургас:
Глава Втора
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Към чл.3 „Забранява се:” – добавя се нова точка: „Тютюнопушенето в сградата
на училището и прилежащия му двор”.
Глава Четвърта
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предложените изменения и допълнения към чл.9 и чл.11 на Глава ІV се оттеглят от
вносителите на докладната записка, като се приема предложението на Постоянната
комисия по правни въпроси и обществен ред, а именно:
Чл.9, ал.1, т.5 на НООРТОБ – след края на изречението се добавя: „..., както и
посещението на сексшоповете от лица до 18 години.”

Чл.11, т.2 – след края на изречението да се добави: „... включително като
оборудват заведенията: дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-казина, барвариете, нощни барове с и без програма, с нощен режим на работа, с необходимите
технически средства за откриване на хладно и огнестрелно оръжие, като: камери,
паникбутони, детектори за метал и създадат предпоставки за безопасното им
функциониране.”
Глава Шеста
САНКЦИИ И КОНТРОЛ
Предложените изменения и допълнения към чл.17 на Глава VІ се оттеглят от
вносителите на докладната записка, като се приема предложението на Постоянната
комисия по правни въпроси и обществен ред, а именно:
Към чл.17 създава нова ал.3 – „Възлага контрола и координацията на всички
институции, работещи по спазване на Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на Община Бургас, на Комисията по обществен ред и сигурност,
създадена като обществен и междуинституционален орган в изпълнение на
националната стратегия за противодействие на престъпността и работеща на
територията на Бургас.”
Към чл.17 създава нова ал.4 – „На всеки три месеца Комисията информира
Общинския съвет за предприетите действия при прилагане на настоящата Наредба.”
............................................................................................................
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9

Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,
относно: Отпускане на финансова помощ за хор „Родна песен” за участие в
Международен хоров фестивал гр. Охрид – Македония
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Община Бургас да отпусне за финансово обезпечение в размер на 3 600 (три
хиляди и шестстотин) лева – разходи за транспорт и такса за участие на Хор „Родна
песен” в Международния хоров фестивал гр. Охрид – Македония.
Средствата да бъдат отпуснати за сметка на бюджета в направление „Култура”.
............................................................................................................
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Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „ГЕРБ”, относно:
Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета 2008 –
2011 г.
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 39 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема „Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени
кучета 2008 – 2011 година”, с направените изменения и допълнения, както следва:
V. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА
В т.V (2) да се добави: „... и регионалното подразделение на Съюза на
ветеринарните лекари”.
В т.V (2.3) да се запише „електронна поща” вместо „по и-мейл”.
2. Възлага на кмета на Община Бургас изпълнението на „Общинска програма за
овладяване популацията на безстопанствени кучета 2008 – 2011 година”.
............................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п)
(С. Иванова)
Вярно`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С. Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(В. Симеонов)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева – зам.-кмет „Евроинтеграция и
екология” на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община
Бургас с проектопредложения за финансиране по Оперативна програма „Околна
среда”
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за участие на Община Бургас за кандидатстване по Оперативна
програма „Околна среда” – Приоритетна ос 1 – Процедура „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” с проектопредложения: „Изграждане на
канализация кв. „Долно Езерово” и тласкател до пречиствателна станция” и
„Изготвяне на инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационна
мрежа на Бургас – „Меден Рудник”.
............................................................................................................
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и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, в сградата на Бургаски свободен
университет, от 10:00 часа, се проведе ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА инж.Костадин Марков – зам.-кмет на Община Бургас,
относно: Необходими промени в поименния списък на общинските обекти
включени в Разчета на капиталовите разходи за 2008 година
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0, въздържал
се – 1,
Р Е Ш И:
1.
2.

Включва нов обект „Изграждане на нови ел.мощности градски пространства” в
Разчета на капиталовите разходи за 2008 година - § 5200, функция 06, с обща
стойност 58 500 лв. с ДДС, с източник на финансиране – Банков кредит.
Намалява годишната задача на обект № 324 „Паркоустройство и благоустрояване
вътрешно квартално пространство бл.4 до бл.11, ж.к. „Лазур” - § 5200, функция
06, за 2008 година с 58 500 лв.
............................................................................................................
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Днес, 22 май 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
Бургас.
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов Иванов – председател на Постоянната
комисия по общинска собственост и стопанска политика, относно: Забрана на
строително-монтажни работи и издаването на разрешения за строеж и
прокопавания в Централна градска част на град Бургас
............................................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с 20 гласа „за”, против – 11, въздържали се – 11,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложеното решение в докладната записка, с направената промяна
на срока.
............................................................................................................
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