ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 21
от заседанието на 21. 05 .2009 година
ВЪПРОСИ НА ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Ивелина Василева – Заместник – кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Съфинансиране на проект
„Българо – Норвежко партньорство в областта на енергийната
ефективност и възобновяемите енергийни източници за намаляване на
вредните газове в публичния сектор в Черноморската община”,
(Bulgarian – Norwegian collaboration project on Energy Efficiency and
Renewable Energy for reduction of greenhouse gases in public sector in the
Black Sea Region Municipalities).
2. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ”
относно : Промяна в Наредбата за преместваемите обекти и рекламно
информационна дейност на територията на Община Бургас.
3. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „АТАКА”
относно : Приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и
взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.
4. Докладна записка от Общинските съветници на СДС относно:
Приемане на Правилник за организацията на работата и дейността на
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към
Общински съвет – Бургас /ПКЗСД/, във връзка с подпомагане и
финансиране на процедури за „ин витро оплождане” на лица, двойки и
семейства, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на
Община Бургас.
5. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник
от групата съветници на ПП „ГЕРБ” относно : Изграждане на
Център за Асистирана Репродукция на територията на Община Бургас.
6. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно : Мерки за спазване на хигиенно-санитарните норми при

поставяне и последваща експлоатация на базови станции и антени на
мобилните оператори в градски условия.
7. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ”
относно : Приемане решение за отправяне искане пред Министерски
Съвет, за предоставяне от страна на държавата на остров „Св.
Анастасия” за управление и стопанисване от Община Бургас.
8. Искане за отделяне на с.Извор от Община Созопол и присъединяването
му към Община Бургас.
9. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ”
относно : Промяна в Правилата за изграждане на обекти на общите
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и
присъединителните проводи за строежите на територията на Община
Бургас, приети с Решение по т.41 от Протокол № 20/23.04. и 28.04.2009
година на Общински съвет-Бургас.
10. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „АТАКА”
относно : Незаконни преместваемите обекти за продажба на риба в
Община Бургас.
11. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ”
относно : Приемане на критерии при субсидиране на спортни клубове –
бюджет 2010 г.
12. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Подпомагане на треньори и състезатели прекратили
дейността си.
13. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно : Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична
общинска собственост чрез търг.
14. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно : Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост,
представляващ 570/1030 кв.м. ид. части от УПИ II – 55, в кв.5 по плана
на с.Твърдица, Община Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
15. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам. кмет „Култура и
образование” на Община Бургас относно : Провеждане на конкурс за
отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска
собственост, за организиране на ученическото столово хранене.

16. Докладна записка от Соня Георгиева – Председател на Комисията
по култура, образование, вероизповедание и читалищна дейност
при Общински съвет – гр.Бургас относно: Отдаване на помещение
под наем на дружество Алианс Франсез – гр.Бургас.
17. Докладна записка от Председателя на временната комисия по
контрол на качеството и видовете СМР – та по ремонтно –
асфалтовите дейности на ОБщина Бургас относно: Заплащане на
външните експерти ангажирани от комисията по Протокол №3 от
21.04.2009 г.
18. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Гергана Михова Михова.
19. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Николай Христов Кръстев.
20. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Байрям Асан Шахпаз.
21. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Мария Николова Попова.
22. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Димитринка Георгиева Димитрова.
23. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Илия Асенов Велев.
24. Преписка за опрощаване на задължения на Делка Колева Тунтева.
25. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам. – кмет „Бюджет,
финанси и ИСД” относно: Приемане на годишен финансов отчет на
„Благоустройствени строежи” ЕООД за финансовата 2007 – 2008 г.

26. Докладна записка от Соня Георгиева – общински съветник,
председател на комисията по „Култура, образование, наука,
вероизповедания и читалищна дейност” – ОС Бургас относно:
Финансова помощ, в размер на 3000 лева.
27. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно : Учредяване право на строеж на
„EVN България
Електроразпределение” АД за изграждане на трафопост в имот частна
общинска собственост на територията на ж.р. „Меден рудник”, гр.
Бургас.
28. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно : Прехвърляне на средства от едно спортно мероприятие в
друго в рамките на един параграф и една функция.
29. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно : Увеличение на капитала на „Дентален център – І” ЕООД гр.
Бургас, в резултат на преобразуването чрез вливане на „Медикотехническа лаборатория” ЕООД гр. Бургас.
30. Докладна записка от Стоян Иванов – Председател на Постоянната
комисия по общинска собственост и стопанска политика относно :
Определяне на 17 май за ден за отбелязване на турския геноцид над
българския народ.
31. Декларация от Георги Василев Манев, общински съветник от ПП
СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
32. Декларация на ПП „АТАКА”

1. Докладна записка от Ивелина Василева – Заместник – кмет
„Евроинтеграция и екология” относно: Съфинансиране на проект
„Българо – Норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност
и възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в
публичния сектор в Черноморската община”, (Bulgarian – Norwegian
collaboration project on Energy Efficiency and Renewable Energy for reduction
of greenhouse gases in public sector in the Black Sea Region Municipalities).
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за съ-финансиране по проект „Българо-Норвежко
партньорство в областта на енергийната ефективност и възобновяемите

енергийни източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор
в Черноморските общини”.
2. Община Бургас да осигури съ-финансиране по проект „БългароНорвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и
възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в
публичния сектор в Черноморските общини” в размер на 40 000 евро
/ 78 213,60 лв./ Финансирането ще бъде осигурено от резервния фонд за съфинансиране на проекти от бюджета на Община Бургас.
----------------------------------------------------------------------------------------2. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ”
относно : Промяна в Наредбата за преместваемите обекти и рекламно
информационна дейност на територията на Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
1. В чл.27,ал.4, изр.2 от Наредбата за преместваемите обекти и
рекламно информационната дейност на територията на Община Бургас,се
заличават: ул. „Александровска”, ул. „Лермонтов”, ул. „Славянска”,
ул. „Иван Вазов”.
2. В чл.27,ал.4 от Наредбата за преместваемите обекти и рекламно
информационната дейност на територията на Община Бургас,се създава
ново изречение трето със следния текст: „Разрешава се поставянето на
преносими
информационно-указателни
табели
по
ул.
„Александровска”, до започване на инвестиционния проект на Община
– Бургас за реконструкция на улицата.”
------------------------------------------------------------------------------------------3. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „АТАКА”
относно : Приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и
взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Общинския съвет и
взаимодействието му с Общинската администрация на Община
Бургас.
§ 1. Чл.41 се изменя и допълва така:
„(1) Общинският съветник по време на заседание няма право:
 да прекъсва изказващия се;

 да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
 да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи
доброто име на гражданите;
 на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на
заседанието.
(2) Председателят на Общинския съвет има право да прилага спрямо
нарушителите на реда следните дисциплинарни мерки, които се
отразяват в протокола на съответното заседание:
1. забележка;
2. отнемане на думата;
3. отстраняване от заседание.
(3) Забележка се прави на общински съветник, който се отклони от
предмета на разискванията, който се е обърнал към свой колега или
колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха или наруши реда
на заседанието.
(4) Председателят на общинския съвет отнема думата на общински
съветник, който:
 по време на изказването си има наложена предвидената в ал.2, т.1
дисциплинарна мярка, но нарушението продължава или се повтаря;
 след изтичане на времето за изказване продължава изложението си,
въпреки поканата на председателя да го прекрати.
(5) Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно
заседание общински съветник, който:
 възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и
непристоен начин;
 продължително и непрекъснато нарушава чл.41, ал.1
§2. Сегашните алинеи 2 и 3 на чл.41 стават съответно ал.6 и ал.7.
------------------------------------------------------------------------------------------4. Докладна записка от Общинските съветници на СДС относно:
Приемане на Правилник за организацията на работата и дейността на
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към
Общински съвет – Бургас /ПКЗСД/, във връзка с подпомагане и
финансиране на процедури за „ин витро оплождане” на лица, двойки и
семейства, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община
Бургас.
Р Е Ш Е Н И Е:
Отлага докладната записка за следващото заседание
-------------------------------------------------------------------------------------------

5. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник от
групата съветници на ПП „ГЕРБ” относно : Изграждане на Център за
Асистирана Репродукция на територията на Община Бургас.
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Възлага на Кмета на Община Бургас да изготви и декларира
инвестиционно намерение за изграждане на Център за асистирана
репродукция на територията на Община Бургас, включително и по модела
на публично-частното партньорство, след извършване на инвестиционно
проучване, в срок до 15.10.2009 г.
2.Отпуска сума в размер на 5000 лева за извършване на
инвестиционно проучване, с източник на финансиране „Резерв на Община
Бургас”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------6 Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас, относно: Мерки за спазване на хигиенно-санитарните норми при
поставяне и последваща експлоатация на базови станции и антени на
мобилните оператори в градски условия.

Р Е Ш Е Н И Е:
ВЪЗЛАГА на Общинска администрация – Бургас:
1. Да изготви публичен регистър с техническите параметри на всички
базови станции и антени на мобилните оператори, радиа и телевизии
на територията на общината в срок от 6 месеца.
2. Община Бургас да организира периодични проверки за спазване на
техническите параметри на излъчващите антени два пъти годишно
включително и при смяна на апаратурата, и да докладва получените
данни в Общинския съвет.
3. Община Бургас да организира провеждането на разяснителна
кампания за въздействието от електромагнитните излъчвания от
базовите станции на мобилните оператори, радиа и телевизии.
4. Собствениците на излъчващи обекти да предоставят в Община
Бургас съгласувани от компетентните органи схеми с точките за
мониторинг и хигиенно-защитните зони на всеки излъчващ обект.
5. Общината да възложи замерване на излъчванията на специализирана
независима лаборатория, вкл. от чужбина, ако се намерят средстваизточник на финансиране, извън общинския бюджет.

---------------------------------------------------------------------------------------------7. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ”
относно : Приемане решение за отправяне искане пред Министерски
съвет за предоставяне от страна на държавата на остров „Св.
Анастасия” за управление и стопанисване от Община Бургас
Р Е Ш Е Н И Е:
Възлага на Кмета на град Бургас господин Димитър Николов да
проведе необходимите процедури за предоставяне от Министерски Съвет
на остров „ Св. Анастасия ” за стопанисване и управление на Община
Бургас.
------------------------------------------------------------------------------------------------8. Искане от Григор Костадинов Пеев - Кмет на с. Извор, Община
Созопол относно: Искане за отделяне на с. Извор от Община Созопол и
присъединяването му към Община Бургас

Р Е Ш Е Н И Е:
Подкрепя Искане за отделяне на с. Извор от Община Созопол и
присъединяването му към Община Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------9. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „
ГЕРБ”относно: Промяна в Правилата за изграждане на обекти на общите
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и
присъединителните проводи за строежите на територията на Община
Бургас, приети с Решение по т. 41 от Протокол №20/23.04 и 28.04.2009
година на Общински съвет – Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е:
Приема Правила за изменение и допълнение на Правилата за
изграждане на обекти на общите мрежи и съоръжения на техническата

инфраструктура и присъединителните проводи за строежите на
територията на Община Бургас, приети с Решение по т. 41 от Протокол №
20/23.04 и 28.04.2009 год. на Общински съвет – Бургас, както следва:
В приложение № 1 към т. 8, отнасящо се до депозитите / банковите
гаранции, гарантиращи качеството на възстановителните работи след
прокопаване на улични, тротоарни настилки и зелени площи на
територията на Община Бургас, графи 4 и 5 да бъдат събрани в една обща
графа със следния текст: „Депозит / банкова гаранция за общи мрежи и
домови отклонения”. Размерът на този депозит / банкова гаранция да
придобие следната редакция в Приложение № 1, както следвa:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към т.8
Депозити / банковите гаранции, гарантиращи качеството на
възстановителните работи след прокопаване на улични, тротоарни
настилки и зелени площи на територията на Община Бургас
Вид на техническа
инфраструктура
1
Водопровод,
топлопровод,
газопровод

Канализация

Кабели

Категория на
настилката или зелената
площ
2
Улици-средно
движение
Улици-тежко движение
Улици-много тежко
движение
Паваж
Тротоар
Затревена площ
Алеи от паркове и
градинки
Улици-средно
движение
Улици-тежко движение
Улици-много тежко
движение
Паваж
Тротоар
Затревена площ
Алеи от паркове и
градинки
Улици-средно
движение
Улици-тежко движение
Улици-много тежко
движение
Паваж
Тротоар
Затревена площ
Алеи от паркове и
градинки

Големина на изкопа
(кв.м.)
1

Депозит за общи мрежи
и за домови отклонения
(лв. / кв.м.)
4
85

1
1

104
118

1
1
1
1

70
74
50
55

1

103

1
1

144
157

1
1
1
1

87
77
70
39

1

60

1
1

91
99

1
1
1
1

57
52
50
39

3

-----------------------------------------------------------------------------------------10. Докладна записка от Група общински съветници от ПП
„АТАКА”относно: Незаконни преместваемите обекти за продажба на
риба в Община Бургас.
Р Е Ш Е Н И Е:
ВЪЗЛАГА на Общинска администрация да предприеме всички
законоустановени действия по премахване на незаконно функциониращите
преместваеми обекти за продажба на риба и други хранителни продукти,
както и да осъществява системен контрол.
-----------------------------------------------------------------------------------------11. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ”
относно : Приемане на критерии при субсидиране на спортни клубове –
бюджет 2010 година.
РЕШЕНИE:
Не приема докладната записка и предложения проект за решение.
-----------------------------------------------------------------------------------------12. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Подпомагане на треньори и състезатели прекратили
дейността си.
РЕШЕНИE:
Предоставя на Никола Станчев Николов – първия Олимпийски
шампион на България еднократно сумата от 1 000 / хиляда / лева.
-----------------------------------------------------------------------------------------13. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно : Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична
общинска собственост чрез търг.
РЕШЕНИE:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез
провеждане на търг с тайно наддаване, на обособена част от имот –
публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала “Бойчо
Брънзов”, ж.к.”Зорница”, гр. Бургас, представляваща обект № 2,
предназначен за търговска дейност, с полезна площ 12.50 кв.м., при
граници: изток – обект № 3, запад – фоайе, север фоайе, юг – външен зид, с
начална тръжна цена на месечния наем в размер на 160 /сто и шестдесет/
лева, без ДДС.
2. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане
на търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска
собственост, находяща се в Спортна зала “Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”,
гр. Бургас, представляваща обект № 3, предназначен за търговска дейност,
с полезна площ 12.50 кв.м., при граници: : изток – входно предверие, запад
– обект № 2, север – фоайе, юг – външен зид, с начална тръжна цена на
месечния наем в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева, без ДДС.
3. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане
на търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска
собственост, находяща се в Спортна зала “Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”,
гр. Бургас, представляваща обект № 4, предназначен за търговска дейност,
с полезна площ 12.50 кв.м., при граници: изток – обект № 5, запад – входно
предверие, север – фоайе, юг – външен зид, с начална тръжна цена на
месечния наем в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева, без ДДС.
4. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане
на търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска
собственост, находяща се в Спортна зала “Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”,
гр. Бургас, представляваща обект № 6, предназначен за търговска дейност,
с полезна площ 37.00 кв.м., при граници: изток – вход зала, запад – обект
№ 7, север – зала, юг – фоайе, с начална тръжна цена на месечния наем в
размер на 470 /четиристотин и седемдесет/ лева, без ДДС.
5. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане
на търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска
собственост, находяща се в Спортна зала “Бойчо Брънзов”, ж.к.”Зорница”,
гр. Бургас, представляваща обект № 7, предназначен за търговска дейност,
с полезна площ 63.50 кв.м., при граници: изток – обект № 6, запад – вход
зала, север – зала, юг – фоайе, с начална тръжна цена на месечния наем в
размер на 800 /осемстотин/ лева, без ДДС.
Спортна зала “Младост”

Второ ниво:
6. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане
на търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска
собственост, находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр.
Бургас, представляваща обект № 16, предназначен за търговска дейност, с
полезна площ 16.60 кв.м., при граници: север – коридор, изток – коридор,
юг – зала № 1, запад – помещение № 17, с начална тръжна цена на
месечния наем 210 /двеста и десет/ лева, без ДДС.

7. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане
на търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска
собственост, находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр.
Бургас, представляваща обект № 17, предназначен за търговска дейност, с
полезна площ 16.60 кв.м., при граници: север – коридор, изток –
помещение № 16, юг – зала № 1, запад – помещение № 18, с начална
тръжна цена на месечния наем 210 /двеста и десет/ лева, без ДДС.
8. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане
на търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – публична общинска
собственост, находяща се в Спортна зала “Младост”, ж.к.”Славейков”, гр.
Бургас, представляваща обект № 19, предназначен за търговска дейност, с
полезна площ 21.42 кв.м., при граници: север – коридор, изток –
помещение № 18, юг – зала № 1, запад – коридор, с начална тръжна цена
на месечния наем 270 /двеста и седемдесет/ лева, без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------14. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно : Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост,
представляващ 570/1030 кв.м. ид. части от УПИ II – 55, в кв.5 по плана на
с.Твърдица, Община Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
РЕШЕНИE:
Да се продаде на Златина Димитрова Матеева с постоянен адрес : гр.
Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 55, вх. П, ет. 1 и Явор Даромиров Матеев с
постоянен адрес : гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 55, вх. П, ет. 1, 570/
1030 кв.м. ид.части от урегулиран поземлен имот ІІ-55 в кв.5 по плана на
с. Твърдица, Община Бургас, целият с площ 1030 кв.м., при граници:
североизток – УПИ ІІІ-54, югоизток –улица, югозапад – УПИ І – 56,
северозапад – край на регулацията, по пазарна стойност за сумата 13 990
/тринадесет хиляди деветстотин и деветдесет/ лева, без ДДС, изготвена от
независим оценител.
-----------------------------------------------------------------------------------------15. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам. кмет „Култура
и образование” на Община Бургас относно : Провеждане на конкурс
за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична
общинска собственост, за организиране на ученическото столово
хранене.
РЕШЕНИE:

Не приема докладната записка и предложения проект за
решение
-----------------------------------------------------------------------------------------16. Докладна записка от Соня Георгиева – Председател на Комисията
по култура, образование, вероизповедание и читалищна дейност при
Общински съвет – гр.Бургас относно: Отдаване на помещение под
наем на дружество Алианс Франсез – гр.Бургас.
РЕШЕНИE:
Не приема докладната записка и предложения проект за решение
-----------------------------------------------------------------------------------------17. Докладна записка от Председателя на временната комисия по
контрол на качеството и видовете СМР – та по ремонтно –
асфалтовите дейности на ОБщина Бургас относно: Заплащане на
външните експерти ангажирани от комисията по Протокол №3 от
21.04.2009 г.
РЕШЕНИE:
Дава съгласие временната комисия по контрол на качеството и
видовете СМР по ремонтно - асфалтовите дейности на Община Бургас да
наема специалисти и експерти в областта на пътното строителство срещу
почасово заплащане в размер съгласно чл.31, ал.1 на Наредба № 1 от 16
януари 2008 година за вписването, квалификацията и възнагражденията на
вещите лица, като отпуска сума от бюджета на Общински съвет – Бургас в
общ размер на 5 000 лева
-----------------------------------------------------------------------------------------18. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Гергана Михова Михова.
РЕШЕНИE:

Да се предостави на Гергана Михова Михова, живуща в гр. Бургас,
ул. „Кирил и Методий” № 28, ет. 2, еднократна сума от 500 лв. /петстотин/
лева, за подпомагане закупуването на поддържащи лекарствени средства.
-----------------------------------------------------------------------------------------19. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Николай Христов Кръстев.
РЕШЕНИE:
Да се предостави на Николай Христов Кръстев, живущ в гр. Бургас,
к/с „Изгрев”, бл.44, вх.5, ет.7, ап.20, еднократна сума от 2000 лв. /две
хиляди/ лева, за подпомагане закупуването на специални ортези.
-----------------------------------------------------------------------------------------20. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Байрям Асан Шахпаз.
РЕШЕНИE:
Да се предостави на Байрям Асан Шахпаз, живущ в гр. Бургас, кв.
„Победа”, ул. „Светослав Тертер” № 4 еднократна сума от 500 лв. /
петстотин / лева, за подпомагане закупуването на поддържащи
лекарствени средства.
-----------------------------------------------------------------------------------------21 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Мария Николова Попова.
РЕШЕНИE:
Да се предостави на Мария Николова Попова, живуща в гр.
Бургас, ул. „Екзарх Йосиф” №36, еднократно сума от 3 000 лв. /три хиляди/
лв. за подпомагане лечението на сина й Георги Георгиев Скордев.

---------------------------------------------------------------------------------------------22. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Димитринка Георгиева Димитрова.
РЕШЕНИE:
Да се предостави на Димитринка Георгиева Димитрова, живущ в гр.
Бургас, к/с „М.Рудник”, бл. 480, вх. 3, ет. 8, ап. среден, еднократно сума от
600 лв. за рехабилитация на дъщеря й и за подпомагане лечението на внука
й.
---------------------------------------------------------------------------------------23. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам. кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Илия Асенов Велев.
РЕШЕНИE:
Да се предостави на Илия Асенов Велев, живущ в гр. Бургас, кв.
„Победа”, ул. „Кракра” № 1, вх.2, ет.1, еднократна сума от 500 лв.
/петстотин/ лева, за подпомагане закупуването на поддържащи
лекарствени средства.
---------------------------------------------------------------------------------------------24. Преписка за опрощаване на задължения на Делка Колева
Тунтева.
РЕШЕНИE:
Не дава съгласие за опрощаване на дължимите суми от Делка Колева
Тунтева
---------------------------------------------------------------------------------------------

25. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам. – кмет „Бюджет,
финанси и ИСД” относно: Приемане на годишен финансов отчет на
„Благоустройствени строежи” ЕООД за финансовата 2007 – 2008 г.
РЕШЕНИE:
ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ
--------------------------------------------------------------------------------------------26. Докладна записка от Соня Георгиева – общински съветник,
председател на комисията по „Култура, образование, наука,
вероизповедания и читалищна дейност” – ОС Бургас относно:
Финансова помощ, в размер на 3000 лева.
РЕШЕНИE:
Не приема докладната записка и предложения проект за решение
--------------------------------------------------------------------------------------------27. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община
Бургас относно : Учредяване право на строеж на „EVN България
Електроразпределение” АД за изграждане на трафопост в имот частна
общинска собственост на територията на ж.р. „Меден рудник”, гр.
Бургас.
РЕШЕНИE:
Да се учреди в полза на „EVN България Електроразпределение” АД –
със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул. „Христо Г.Данов”
37, вписано в Регистъра за държавни и общински предприятия в том 1, стр.
8, парт.4 по ф.д. № 2436/2000 год., и регистрирано в Електронния
търговски регистър с ЕФН 1500024361, представлявано от Михаил
Йорданов Томов-член на Управителния съвет и Людмила Николова
Църцева - Владимирова - прокурист, право на строеж за изграждане на
сграда – трафопост в имот, актуван с Акт № 5261/16.10.2008 г. за частна
общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.14 по плана на ж.р.
„Меден рудник”, гр. Бургас, целият с площ 8920 кв.м. при граници: северулица с о.т. 82, 83 и 84, североизток – УПИ ІІ, югоизток – улица с о.т.103 и
104, югозапад – улица с о.т.104 и 82, със застроена площ 12 кв.м., по
одобрен инвестиционен проект с пазарна цена на правото на строеж в
размер на 6 800 / шест хиляди и осемстотин / лева, без ДДС.

--------------------------------------------------------------------------------------------28. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно : Прехвърляне на средства от едно спортно мероприятие в друго
в рамките на един параграф и една функция.
РЕШЕНИE:
Прехвърля сумата от 4 000 / четири хиляди / лв. от мероприятие
„Национален турнир по акробатичен рокендрол – Бургас” в мероприятие
„Републикански турнир за хора с увреждания” - дейност 714, параграф
1098 спортни мероприятия.
--------------------------------------------------------------------------------------------29. Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно : Увеличение на капитала на „Дентален център – І” ЕООД гр.
Бургас, в резултат на преобразуването чрез вливане на „Медикотехническа лаборатория” ЕООД гр. Бургас.
РЕШЕНИE:
І. В резултат на вливането, капиталът на „Дентален център – І” ЕООД
(ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО) се увеличава с размера на нетните активи
(чиста стойност) на капитала на „Медико-техническа лаборатория” ЕООД
(ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО), както следва – 31 190 лв., разпределен
на 3 119 дяла с номинална стойност 10 лв. Капиталът след вливането е в
размер на 129 590 лв., разпределен на 12 959 дяла с номинална стойност 10
лв. всеки.
ІІ. На основание чл. 262д, ал. 2 от Търговския закон приема договор за
преобразуване между приемащото дружество - „Дентален център – І”
ЕООД и вливащото се дружество „Медико-техническа лаборатория”
ЕООД гр. Бургас.
ІІІ. На основание чл. 262л, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон, назначава
за проверител на приемащото и вливащото се дружества – Георги Петров
Дочев, ЕГН
регистриран одитор, с диплома № 0016.
ІV. Приема учредителния акт на „Дентален център – І” ЕООД,
коригиран с измененията в резултат на преобразуването чрез вливане на
„Медико-техническа лаборатория” ЕООД, изготвен в съответствие с
приетото решение по т. І по – горе.
---------------------------------------------------------------------------------------------

30. Докладна записка от Стоян Иванов – Председател на Постоянната
комисия по общинска собственост и стопанска политика относно :
Определяне на 17 май за ден за отбелязване на турския геноцид над
българския народ.
РЕШЕНИE:
1.Възлага на Кмета на Община Бургас да включи в отбелязваните
бележити дати 17 май като ден за отбелязване на турския геноцид над
българския народ. Отбелязването да се изразява в поднасяне на венци и
цветя в град Българово, панихида в памет на жертвите на геноцида и
факелно шествие в град Бургас, и други прояви на почит.
2. Да се изгради скулптурна композиция в град Българово с
надпис „Братство с всекиго без да гледаме вяра и народност”, цитат
Васил Левски, за което се отпускат 5 000 лева от бюджета на Община
Бургас, източник параграф „Резерви”.
--------------------------------------------------------------------------------------------31 Декларация от Георги Василев Манев, общински съветник от ПП
СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
РЕШЕНИE:
Приема Декларацията на Георги Манев – общински съветник от
СЕК.
Уважаеми колеги,
В брой 62 / 05.05.2009 – 11.05.2009 год. на вестник „Под лупа” с
управител Георги Иванов, общински съветник и наш колега, на челната
страница на броя под заглавие: „БОЦ: БУРГАСКИ ОБЩИНСКИ
ЦИРК” и статията на страница 3, която е публикува в раздел с
наименование ЦИРКАДЖИИ е отразена информация изопачаваща
работата на Общински съвет – Бургас. Като под заглавие на статията е
изписано - „Циркови представления всеки месец – вход безплатен”.
Недопустими са подобни заглавия и изявления от вестник, на който наш
колега общински съветник е едноличен собственик. С подобни статии и
изявления целенасочено се руши имиджа на Общинския съвет, както и
важните решения, които приемаме за града ни. Общински съвет на град
Бургас работи неуморно за просперитета на града ни и смятам, че
заедно с Общинската администрация сме постигнали огромни успехи за
кратък период от време.
Неуважението на колегата към нас с подобен вид заглавия се поднася
на гражданите под формата на безплатен вестник и цели
дискредитиране на всеки общински съветник, който не лобира за

личните интереси на Георги Иванов. Това е груба манипулация и
откровени клевети, от които надявам се всеки от вас ще потърси
правата си в съда.
Предлагам на колегите общински съветници да гласуваме тази
декларация, като осъждаме действията на едноличния собственик и
управител на вестник „Под лупа” Георги Иванов, който е и общински
съветник, за манипулациите, откровените лъжи и натиска, който налага
над общинските съветници за прокарване на своите лични интереси,
облаги и политически дивиденти.
--------------------------------------------------------------------------------------------32. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПП „АТАКА”

РЕШЕНИE:
Приема предложената Декларация на ПП „АТАКА”.
Общински съвет – Бургас настоява ОДП – Бургас, прокуратурата и
останалите компетентни органи да вземат спешни мерки за разкриване и
наказване на виновните за насилието над журналистическия екип на
телевизия СКАТ, извършено на 20 май 2009 година на улица „Богориди” в
Бургас и публично да обявят резултатите от предприетите действия.
Общински съвет – Бургас задължава кмета на Община Бургас
Димитър Николов да извърши незабавна проверка и да установи кои
общински служители носят отговорност за опита да се прикрие
нарушаването на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и
информационна дейност на Общински съвет – Бургас от страна на
ресторант „Златна котва” и да предприеме най – строги дисциплинарни
мерки. Резултатите от проверката да бъдат оповестени публично.
---------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) СН. МАДЖАРОВА

