ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 33
от заседанието на 22.04.2010 година

ДНЕВЕН РЕД :
1. Питания
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с
проектно предложение, разработено с подкрепата на финансов механизъм
JASPERS, за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”
2007 – 2013 г., Операция 1.5. „Системи за устойчив градски транспорт.
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Споразумение на партньорство между
общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен,
Средец, Сунгурларе с цел разработване на проектно предложение
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион
Бургас” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.” и изпълнение на сключен договор за
предоставена безвъзмездна помощ.
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Осигуряване на средства от общински бюджет за
финансиране на допълнителни строително – ремонтни работи на сградите
на обекти Културен център „Морско Казино” и Сцена на открито
„Охлюва” – Приморски парк, гр. Бургас.
5. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател
на Общински съвет относно: Удостояване със званието „Почетен
гражданин на Бургас” на Радослав Александров Александров.
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи,

приета на заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 31.03.2005
г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет - Бургас по т. 32 и
по т. 50 - Протокол №8/17.04.2008 г., Решение по т. 50, Протокол
№1218.09.2008 г., Решение по т. 10 - Протокол №18/19 от 26.02.2009 г.,
Решение по т.2 от Протокол № 19/19 от 25.03.2009 г.
7. Докладна записка от група общински съветници на ПП „ГЕРБ”
относно: Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения
ред на територията на Община Бургас.
8. Докладна записка от Валентин Кирилов Касабов – общински
съветник от Общински съвет Бургас относно: Приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за организация и управление на
гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на
Община Бургас.
9. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и
спорт”относно: Приемане на Правилник за дейността на Общински съвет
по наркотични вещества (ОСНВ) гр. Бургас.
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Общинска програма за детето 2010 година.
11. Отчет от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет на Община Бургас
и Председател на МКБППМН относно: Дейността на Местната комисия
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас за 2009 г.
12. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет на
Община Бургас относно: Списък на лицата, щатни изпълнители от ПФА
„Странджа” – Бургас, имащи право на 80% от действителни разходи за
транспорт.
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отчет за осъществените читалищни дейности в
изпълнение на програмата по чл.26а, ал.2 съгласно изменение и
допълнение на Закона за Народните читалища обнародван в бр.42 от ДВ от
5.06.2009 г. и изразходваните от бюджета средства през предходната
година.
14. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и
публично–частно партньорство относно: Допълнение в Правилника за

дейността на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство
– гр. Бургас.
15. Годишна план-програма за работата на Надзорния съвет на
Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство – гр.
Бургас 2010 година.
16. Докладна записка от Красимир Стойчев - Зам.-кмет "Бюджет,
финанси и ИСД" относно: Финансовото състояние на общинските
търговски дружества и приемане на годишните финансови отчети за 2009
година.
17. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет Бюджет,
финанси и ИСД” относно: Провеждане на процедури за избор на
проверители – регистрирани одитори за извършване на независим
финансов одит на годишните финансови отчети за 2010 г. на общинските
търговски дружества.
18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Избиране на управител на "Бургаски пазари" ЕООДБургас.
19. Докладна записка от Ваклин Атанасов Стойновски – общински
съветник в Общински съвет гр. Бургас относно: Изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОС и
взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.
20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отправяне на предложение за предоставяне в
управление на Спортна база – масов спорт, собственост на „ЛУКОЙЛ
НЕФТОХИМ БУРГАС” АД.
21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Преобразуване на „ПСФК Черноморец-Бургас”АД,
посредством отделяне.
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Увеличаване броя на общинските жилища в резервния
фонд, предвид променените потребности на Община Бургас.
23. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет Бюджет,
финанси и ИСД” относно: Безвъзмездно предоставяне в собственост на
Община Бургас на част от терена на Войскови район №1358 – имоти с
идентификатори: 07079.501.361, 07079.501.360 и 07079.501.272 по

действаща кадастрална карта на гр. Бургас, находящи се на територията на
ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас.
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на концесионен договор, сключен между
Община Бургас и „Глобал технолоджи къмпани” АД – гр. София за
особено право на ползване върху площад „Св. Св. Кирил и Методий”,
находящ се в кв.89, по плана на ЦГЧ на гр. Бургас; подземен паркинг на
три нива, включително инфраструктурата и принадлежностите,
обслужващи експлоатацията на цитираните обекти, съобразно одобрен
проект, които ще бъдат изградени от и със средства на концесионера.
25. Докладна записка от Илка Баева – управител на „Диагностичноконсултативен център II – Бургас” ЕООД относно: Прекратяване на
конкурсна процедура за отдаване под наем на имот, собственост на
„Диагностично-консултативен център II – Бургас” ЕООД, представляващ
трети етаж на сградата на лечебното заведение, находящо се на бул.
„Демокрация” №94, гр. Бургас, за Специализирана болница за активно
лечение по кардиология.
26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ II-150, в квартал 9 по плана на с. Рудник
- с. Черно море, Община Бургас.
27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
ПК „Тракия”, кв. Долно Езерово, гр. Бургас чрез доброволна делба на
недвижим имот, представляващ масивна двуетажна сграда /търговски
комплекс/, находящ се в УПИ I, кв. 75 по плана на кв. Долно Езерово, гр.
Бургас.
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физическо лице, придобило право на собственост с влезла в сила заповед
по реда на §4"б" от ПЗР на ЗСПЗЗ, върху предоставена за ползване земя,
находяща се във вилна зона "До стопанския двор", землище кв. Банево, гр.
Бургас.
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Определяне оценка на земя, находяща се в кв. Банево, гр.
Бургас на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.).

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отдаване под наем на помещение-частна общинска
собственост чрез публичен търг с тайно наддаване за изпълнение на
консулски функции.
31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на нежилищни помещения, частна
общинска собственост, на Областен съвет на Българския футболен съюз,
гр. Бургас.
32. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на помещения в част от имот-частна
общинска собственост за нуждите на ПГ по дървообработване
„Г.Кондолов” Бургас.
33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България
Електроснабдяване” АД – гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот
– частна общинска собственост.
34. Докладна записка от Петко Димитров Драгнев - Управител на
"Бургасбус" ЕООД относно: Даване съгласие за учредяване право на
строеж в полза на Община Бургас върху имот, собственост на "Бургасбус"
ЕООД.
35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Определяне на преимуществен ползвател на моторно
превозно средство, собственост на Община Бургас, прехвърлено от
Министерството на образованието, младежта и науката за превоз на
ученици.
36. 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.
37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на
Георги Димитров Найденов-Гого за подпомагане на лечението му.
38. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на ПК по
здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас
относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури
„ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми,
живущи на територията на Община Бургас.

39. 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 – Петър Толев Йорданов.
40. 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 – Любка Христова Колчакова-Попова.
41. 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 – Анка Георгиева Янева.
42. 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 – Стоян Иванов Стоянов.
43. 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 – Валентина Иванова Антонова.
44. 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 – Жулиета Николаева Колева.
45. 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 – Златина Атанасова Дракалиева.
46. 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 – Радка Колева Бялкова и Иван Колев Бялков.
47. 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 – Васил Златков Щерионов.

48. 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 – Стефка Неделчева Николова-Иванова.
49. Докладна записка от Соня Георгиева – общински съветник
относно: Закупуване на две родилни легла за нуждите на МБАЛ-Бургас
със средства от бюджета на Общината.
50. Докладна записка от Деян Стойков Стойков – общински съветник
от ПП „АТАКА” относно: Привеждане парк „Минерални бани” в
състояние пригодно за пълноценен отдих за гражданите на Бургас и
неговите гости.
51. Докладна записка от Деян Стойков Стойков – общински съветник
от ПП „АТАКА” и председател на ПК МСОПНПО относно:
Обособяване на места за разходка на кучета в различните райони на гр.
Бургас и контрол за тяхното спазване.
52. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в
Общински съвет – Бургас относно: 17 май ден за отбелязване на турския
геноцид над българския народ.
53. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Приемане на покана за членство в "Алианс на
туризма в Югоизточен регион" и определяне на двама представители, по
един от Общинска администрация и Общински съвет – Бургас.
54. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Организиране на Балкански кулинарен конкурс
"Вкусът на Балканите" съвместно с "Алианс на туризма в Югоизточния
регион".
55. Докладна записка от общинските съветници на ПП СЕК относно:
Финансова подкрепа за провеждането на два Международни детски
фестивала за талант, мода и красота от детско – юношеска модна агенция
„Триумф Моделс”.
56. Докладна записка от общинските съветници на ПП СЕК относно:
Изработване на правила за ползване на залите на Младежки културен
център за младежки културни дейности.

57. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Допълнение към Решение на Общински съвет-Бургас,
прието по т.26 от дневния ред на проведеното на 21.01.2010 год. заседание
(Протокол №30)
………………………………………………………………………………
1. Питания
………………………………………………………………………………
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община
Бургас с проектно предложение, разработено с подкрепата на
финансов механизъм JASPERS, за финансиране по Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Операция 1.5.
„Системи за устойчив градски транспорт.
РЕШЕНИЕ:
1.Дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно
предложение с работно заглавие „Проект за интегриран обществен
транспорт на Бургас" по ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013г.,
Операция 1.5. „Системи за устойчив градски транспорт";
2.Дава съгласие, при одобрявяане на проектното предложение, да
бъде осигурен необходимия финансов принос на Община Бургас по
проекта в размер на минимум 15% от общия бюджет.
3.Необходимото съфинансиране от страна на Община Бургас ще
бъде осигурено чрез заем от Европейски финансови институции и/или
собствени средства.
………………………………………………………………………………
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Споразумение на
партньорство между общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат,
Несебър, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе с цел разработване на
проектно предложение „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъци в регион Бургас” по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на
отпадъци” на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и

изпълнение на сключен договор за предоставена безвъзмездна
помощ.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява предложеното Споразумение за партньорство между
ОБЩИНИТЕ АЙТОС, БУРГАС, КАМЕНО, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР,
ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ, СУНГУРЛАРЕ за подготовка на проектно
предложение с наименование "Изграждане на регионална система за
управление на отпадъци в регион Бургас" по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци"
на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и изпълнение на
договора за безвъзмездна финансова помощ.
2. Възлага на Кмета на общината да подпише Споразумението за
партньорство между ОБЩИНИТЕ АЙТОС, БУРГАС, КАМЕНО,
КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ, СУНГУРЛАРЕ за
подготовка на проектно предложение с наименование
"Изграждане
на регионална система зауправление на отпадъци в регион Бургас" по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
третиране на отпадъци" на оперативна програма "Околна среда 2007-2013
г." и изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.
3. Дава съгласие за реализацията на проект 'Изграждане на
регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас" Община
Бургас да осигури собствен финансов принос в размер на 283 928 лв., като
средствата бъдат осигурени от такса битови отпадъци.
4. Дава съгласие Община Бургас, като водеща община, притежаваща
капацитета да изпълнява и управлява проекта, да осигурява необходимото
мостово финансиране до възстановяването на разходите от оперативната
програма .
5. Препис от настоящото решение да бъде изпратен на Сдружение
«Управление на отпадъците- Регион Бургас» за сведение.
………………………………………………………………………………
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Осигуряване на средства от общински
бюджет за финансиране на допълнителни строително – ремонтни
работи на сградите на обекти Културен център „Морско Казино” и
Сцена на открито „Охлюва” – Приморски парк, гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие Община Бургас да осигури необходимото
допълнително финансиране за изпълнение на обновителни и ремонтни
дейности за обекти: Културен център "Морско Казино" и Сцена на открито
"Охлюва" в Приморски парк - Бургас, в размер до 500 000 лв.
2. Средствата да се осигурят от бюджета на Община Бургас при
актуализация на бюджета по капиталова програма след 30.06.2010 год.
………………………………………………………………………………
5. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова –
Председател на Общински съвет относно: Удостояване със
званието „Почетен гражданин на Бургас” на Радослав Александров
Александров.
РЕШЕНИЕ:
Удостоява със звание „Почетен гражданин на град Бургас” Радослав
Александров Александров.
………………………………………………………………………………
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти
и вещи, приета на заседание на Общински съвет - Бургас, проведено
на 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински
съвет - Бургас по т. 32 и по т. 50 - Протокол №8/17.04.2008 г.,
Решение по т. 50, Протокол №1218.09.2008 г., Решение по т. 10 Протокол №18/19 от 26.02.2009 г., Решение по т.2 от Протокол №
19/19 от 25.03.2009 г.
РЕШЕНИЕ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и
вещи, приета на заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на
31.03.2005 г, изменена и допълнена с решения на Общински съвет Бургас по т. 32 и по т. 50 - Протокол №8/17.04.2008 г., Решение по т. 50,
Протокол №1218.09.2008 г., Решение по т. 10 - Протокол №18/19 от
26.02.2009 г., Решение по т.2 от Протокол № 19/19 от 25.03.2009 г.
§1. В чл.16 се създава нова ал.3 със следното съдържание:
„Управлението на имоти, в които общината е съсобственик се осъществява

при спазване разпоредбите на Закона за собствеността, Закона за
общинската собственост и настоящата наредба.
§2. В чл. 45, ал. 3 се изменя така: "Право на строеж, пристрояване и
надстрояване в съсобствен поземлен имот, се учредява след решение на
Общинския съвет, без провеждане на публичен търг или публично
оповестен конкурс".
Създава се нова т. 1 със следното съдържание:
"т. 1. Всеки съсобственик може да отправя предложение до другия за
застрояване на имота. Кметът на Община Бургас, внася предложението за
разглеждане от Комисията по чл. 50, ал. 1. Комисията провежда
преговорите със съсобственика и третото лице-инвеститор и изготвя
предложение с проект на договорените конкретни условия за застрояване
до Кмета на Общината, който внася докладна записка до Общинския
съвет."
Създава се нова т. 2 със следното съдържание:
"т. 2. На основание решението на Общинския съвет по т. 1, Кметът
на Общината издава заповед за учредяване на право на строеж,
надстрояване или пристрояване. След заплащане на дължимата цена,
режийни разноски, данъци и такси се сключва договор с останалите
съсобственици за учредяване на право на строеж, надстрояване или
пристрояване. В случаите, когато правата се учредяват в полза и на трети
лица, се сключва договор между съсобствениците и третото лице в
нотариална форма."
Създава се нова т. 3 със следното съдържание:
"т. 3. С решението си Общинския съвет, може да предвиди
заплащането на цената на правото на строеж, пристрояване или
надстрояване или на част от нея да се извърши с равностоен имот в
новопостроената сграда или с имот/и в изградени и въведени в
експлоатация сгради в съсобствения имот."
§3. В чл. 47, ал. 5, израза "3 и" се заличава.
ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общински имоти и вещи.
§4. Започнатите към влизането в сила на тази наредба, производства
по учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване на сгради
в съсобствени имоти се довършва по реда на тази наредба.
………………………………………………………………………………
7. Докладна записка от група общински съветници на ПП „ГЕРБ”
относно: Изменение и допълнение на Наредба за опазване на
обществения ред на територията на Община Бургас.

РЕШЕНИЕ:
Параграф единствен. В чл. 35 от Наредба за опазване на
обществения ред на територията на Община Бургас, се правят следните
изменения:
Чл. 35. (1) Право да съставят актове по наредбата имат длъжностни
лица от дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност" в
Община Бургас, униформените служители от съответните териториални
звена на Главна дирекция „Охранителна полиция", Главна дирекция
„Гранична полиция" и Главна дирекция „Пожарна безопасност и
спасяване" в Минстерство на вътрешните работи, в рамките на тяхната
компететност, както и други длъжностни лица от общинската
администрация, определени със заповед на Кмета на Общината.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината
или от негов заместник, въз основа на акт съставен по наредбата от лицата
по ал. 1.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
Закона за административните нарушения и наказания.
………………………………………………………………………………
8. Докладна записка от Валентин Кирилов Касабов – общински
съветник от Общински съвет Бургас относно: Приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация и
управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност
на територията на Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната
дейност на територията на Община Бургас.
§ 1. Създава се нов Чл. 6а:
Чл. 6а (1) Подходящите места (гробни полета) за погребения на
домашни любимци на територията на Община Бургас се определят след
решение на Общинския съвет по предложение на общинска
администрация.
(2) Условията и редът за извършване на погребения на домашни
любимци, както и правилата за осъществяване на обредните дейности по

повод на тези погребения, се уреждат с правилник, изготвен от общинска
администрация и приет от Общинския съвет.
§ 2. В тримесечен срок от приемането на тази Наредба общинска
администрация изработва и входира в Общински съвет - Бургас
правилника за извършване на погребения на домашни любимци предвиден
в §1.
………………………………………………………………………………
9. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет
„Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост
и спорт”относно: Приемане на Правилник за дейността на
Общински съвет по наркотични вещества (ОСНВ) гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Докладната записка е отложена за следваща заседание.
………………………………………………………………………………
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Общинска програма за детето 2010
година.
РЕШЕНИЕ:
Приема Общинска програма за детето за 2010 година.
………………………………………………………………………………
11. Отчет от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет на Община
Бургас и Председател на МКБППМН относно: Дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас за
2009 г.
РЕШЕНИЕ:
Приема отчета за Дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)
в Община Бургас за 2009г.

………………………………………………………………………………
12. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет на
Община Бургас относно: Списък на лицата, щатни изпълнители от
ПФА „Странджа” – Бургас, имащи право на 80% от действителни
разходи за транспорт.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява 80 % от действителните транспортни разходи на
длъжностите и лицата, пътуващи от местоживеене до месторабота и
обратно.
Разходите в размер на 3745.28 лв. /три хиляди седемстотин
четиридесет и пет лева и 28 ст./, да бъдат разчетени в одобрения бюджет на
дейност Младежки културен център.
………………………………………………………………………………
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отчет за осъществените читалищни
дейности в изпълнение на програмата по чл.26а, ал.2 съгласно
изменение и допълнение на Закона за Народните читалища
обнародван в бр.42 от ДВ от 5.06.2009 г. и изразходваните от
бюджета средства през предходната година.
РЕШЕНИЕ:
1. Приема отчетите на 26 – те читалища на територията на Община
Бургас.
………………………………………………………………………………
14. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и
Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и
публично–частно партньорство относно: Допълнение в
Правилника за дейността на Агенцията за приватизация и публичночастно партньорство – гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:

1. Приема допълнения в Правилника за дейността на Агенцията
за приватизация и публично – частно партньорство- Бургас както
следва:
В член 7, т. 14 изречение второ след думата "Комисията" се добавя
" - Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство /АППЧП/" и придобива следната редакция:
"В срок от две седмици, след проведеното редовно заседание на
Комисията - Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и
публично-частно
партньорство
/АППЧП/
кандидатите
биват
уведомявани с мотивирано писмо за одобрението/ неодобрението на
съответните проекти, или в случай на връщане на проекти за доработване
за становището и препоръките на Комисията-Надзорния съвет на
АППЧП, както и за изискваната допълнителна информация от
кандидатстващите лица".
В член 7, т. 15 изречение първо след думата "комисията" се добавя
" - Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство" и придобива следната редакция:
"Поддържа информация за подадените, одобрените и отхвърлени
проектопредложения, протоколира заседанията на комисията- Надзорния
съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство".
В чл.7, т.16 изречение първо, текста: "като за целта се информира
от дирекциите отговорни за провеждане на инвеститорски контрол на
обектите" се заменя с текста "чрез избраната от него работна група";
изречение второ, текста "от компетентната дирекция" се заменя с текста "
на работната група" и цялата т.16 придобива следната редакция:
"Осъществява контрол върху изпълнението на одобрените за
финансиране проекти чрез избрана от Надзорния съвет работна група.
Приема писмения доклад на работната група за реализирания проект и
копие от приемателно-предавателния протокол за завършения обект".
………………………………………………………………………………
15. Годишна план-програма за работата на Надзорния съвет на
Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство –
гр. Бургас 2010 година.
РЕШЕНИЕ:

Приема Годишна план - програма за работата на Надзорния
съвет на Агенцията за приватизация и публично - частно
партньорство, заедно със списък Субектите за приватизация 2010
година по Приложение №1
………………………………………………………………………………
16. Докладна записка от Красимир Стойчев - Зам.-кмет "Бюджет,
финанси и ИСД" относно: Финансовото състояние на общинските
търговски дружества и приемане на годишните финансови отчети за
2009 година.
РЕШЕНИЕ:
1.Приема годишните финансови отчети за 2009 година на 18 търговски
дружества със сто процента общинско участие, както следва :
1. „Аптеки” ЕООД
2. „Благоустройствени строежи” ЕООД
3. „Бургасбус” ЕООД
4. „Бургаски пазари” ЕООД
5. „Обреден комплекс” ЕООД
6. „Хляб и хлебни изделия” ЕООД
7. „Чистота” ЕООД
8. „Дезинфекционна станция” ЕООД
9. „Дентален център-І” ЕООД
10. „ДКЦ-І” ЕООД
11. „ДКЦ-ІІ” ЕООД
12. „МЦ-І” ЕООД
13. „МЦ-ІІ” ЕООД
14. „МЦ-ІІІ” ЕООД
15. „ОД за Кожно-венерически заболявания със стационар” ЕООД
16. „МОД за онкологични заболявания със стационар” ЕООД
17. „ОД за психични заболявания със стационар” ЕООД
18. „СБАЛ на пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „ ЕООД.
………………………………………………………………………………
17. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет Бюджет,
финанси и ИСД” относно: Провеждане на процедури за избор на
проверители – регистрирани одитори за извършване на независим
финансов одит на годишните финансови отчети за 2010 г. на
общинските търговски дружества.
РЕШЕНИЕ:

1. Задължава управителите на общинските еднолични дружества с
ограничена отговорност, които подлежат на независим финансов одит, да
предприемат действия за провеждане на процедури за избор на
регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на
годишните финансови отчети за 2010 г., съобразно разпоредбите на
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки по критерии
посочени в Приложение 1 на докладната записка.
2. Определя комисия в състав от 7 членове:
- четирима общински съветници от които един правоспособен юрист, а
именно: Чанко Миндов Мирчев, Диана Иванова Йорданова, Снежина
Минчева Маджарова и Георги Пенчев Минков.
- един представител на общинска администрация;
- двама представители на търговското дружество.
3. Въз основа на резултатите от проведените процедури, да бъдат
направени съответните предложения на Общински съвет – Бургас, за избор
на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на
годишните финансови отчети на търговските дружества със сто процента
общинско участие за 2010 година.
………………………………………………………………………………
18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Избиране на управител на "Бургаски
пазари" ЕООД-Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
………………………………………………………………………………
19. Докладна записка от Ваклин Атанасов Стойновски – общински
съветник в Общински съвет гр. Бургас относно: Изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОС и
взаимодействието му с общинската администрация на Община
Бургас.
РЕШЕНИЕ:
1. В чл. 38, ал. 7 от Правилника се създава ново изречение второ със
следния текст: „Преди разглеждането на съответната точка от дневния
ред Общинския съвет гласува допускане на изказването, с оглед
преценката за обществен интерес съобразно чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА”.

2. В чл. 78, ал. 1, изр. 2 след думите „смесена комисия,” се добавя
текста: „без уважителни причини по ЗМСМА,”.
………………………………………………………………………………
20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отправяне на предложение за
предоставяне в управление на Спортна база – масов спорт,
собственост на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД.
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас да поиска и приеме за управление
Спортна база - масов спорт, находяща се в в гр. Бургас, до стадион "Лазур"
в УПИ I в кв. 1 по плана на ж.к. "Лазур", идентичен с имот с
идентификатор 07079.607.85 по КК на гр. Бургас, одобрена със Заповед
РД-18-9/30.01.2009 г. на Изп. директор на АГКК, състояща се от следните
обекти:
Сграда - Спортна зала - метална конструкция на един етаж с
идентификатори: 07079.607.85.1 и 07079.607.85.2 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед РД-189/30.01.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с обща застроена площ от 2 155
кв.м.
Сграда
административна
монолитна
двуетажна
с
идентификатор: 07079.607.85.3 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изп.
директор на АГКК, със застроена площ от 229 кв.м.
Сграда допълнителна (зала за шах) - монолитна едноетажна
идентификатор: 07079.607.85.4 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изп.
директор на АГКК, с обща застроена площ от 83 кв.м..
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи договор за
приемане в управление на посоченият в т. 1 имот.
3. Спортната база да бъде предоставена за оперативно управление на
Общинско предприятие "Спортни имоти, паркинги и гаражи".
4. Възлага на Кмета на Община Бургас да продължи процедурата за
безвъзмездно придобиване на собствеността на посочените в т. 1 имоти.
………………………………………………………………………………
21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Преобразуване на „ПСФК ЧерноморецБургас”АД, посредством отделяне.

РЕШЕНИЕ:
I. Възлага на Костантин Йорданов Луков – зам.-председател на
Общински съвет Бургас, в качеството му на представител на Община
Бургас в общото събрание на акционерите на „ПСФК ЧерноморецБургас"АД, да отправи покана за свикване на общо събрание на
акционерите, като включи в дневния ред предложение за преобразуване на
дружеството по реда на Търговския закон, чрез отделяне на част от
имуществото на дружеството - Спортен комплекс „Черноморец" и
преминаването му към новоучредено дружество, с предмет на дейност:
изграждане, управление и стопанисване на Спортен комплекс
„Черноморец"; акционери: „Петрол холдинг" АД и Община Бургас, при
равно участие в капитала и възлагане на управлението му на специалисти в
областта на изграждането и управлението на недвижими имоти.
II. Избира за представители на Община Бургас в Съвета на
директорите на „ПСФК Черноморец Бургас" АД:
1. Атанас Любомиров Пайташев
2. Михаил Димитров Хаджиянев
………………………………………………………………………………
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Увеличаване броя на общинските жилища
в резервния фонд, предвид променените потребности на Община
Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Определя предназначението на общинските жилища, както следва:
1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди - 837 броя, съгласно Приложение № 1;
2. Ведомствени жилища - 34 броя, съгласно Приложение № 2;
З. Резервни жилища -42 броя, съгласно Приложение № 3.
………………………………………………………………………………
23. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет Бюджет,
финанси и ИСД” относно: Безвъзмездно предоставяне в
собственост на Община Бургас на част от терена на Войскови район
№1358 – имоти с идентификатори: 07079.501.361, 07079.501.360 и
07079.501.272 по действаща кадастрална карта на гр. Бургас,
находящи се на територията на ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:

1.Дава съгласие Кмета на Община Бургас да отправи искане до
Министерския съвет, чрез Областния управител на Бургаска област за
предоставяне в собственост на Община Бургас, с цел изграждане на
вторичен градски център и обекти за обществено обслужване и
озеленяване на следните държавни имоти:
- имот с идентификатор №07079.501.272, с площ от 39,942 дка и
граници по КК: имоти с идентификатор №№07079.501.271, 07079.501.353,
07079.501.360, 07079.501.261, 07079.501.270, 07079.501.260, 07079.501.259;
- имот с идентификатор №07079.501.360, с площ от 45,837 дка и
граници по КК: имоти с идентификатор №№07079.501.265, 07079.501.264,
07079.501.294, 07079.501.262, 07079.501.261, 07079.501.272, 07079.501.353,
07079.501.361, 07079.501.36, 07079.501.45, 07079.501.47, 07079.501.291,
07079.501.269, 07079.501.121, 07079.501,291, 07079.501.80;
- имот с идентификатор №07079.501.361, с площ от 8,234 дка и
граници по КК: имоти с идентификатор №№07079.501.353, 07079.501.13,
07079.501.289, 07079.501.14, 07079.501.290, 07079.501.36, 07079.501.360
………………………………………………………………………………
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на концесионен договор,
сключен между Община Бургас и „Глобал технолоджи къмпани” АД
– гр. София за особено право на ползване върху площад „Св. Св.
Кирил и Методий”, находящ се в кв.89, по плана на ЦГЧ на гр.
Бургас; подземен паркинг на три нива, включително
инфраструктурата и принадлежностите, обслужващи експлоатацията
на цитираните обекти, съобразно одобрен проект, които ще бъдат
изградени от и със средства на концесионера.
РЕШЕНИЕ:
Докладната записка е отложена за следваща заседание.
………………………………………………………………………………
25. Докладна записка от Илка Баева – управител на „Диагностичноконсултативен център II – Бургас” ЕООД относно: Прекратяване
на конкурсна процедура за отдаване под наем на имот, собственост
на „Диагностично-консултативен център II – Бургас” ЕООД,
представляващ трети етаж на сградата на лечебното заведение,
находящо се на бул. „Демокрация” №94, гр. Бургас, за
Специализирана болница за активно лечение по кардиология.

РЕШЕНИЕ:
Прекратява конкурсната процедура за отдаване 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 пневмофтизиатрични заболявания със стационар Бургас» ЕООД, собственост на
«ДКЦ П-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, открита с
Решение №1/17.05.2008 г. на управителя на «ДКЦ II - Бургас" ЕООД.
………………………………………………………………………………
26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна
общинска собственост, представляващ УПИ II-150, в квартал 9 по
плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Продава на Николай Манолов Дервенов с постоянен адрес: гр.
Бургас, к/с „Лазур", блок 77, вх.2, ет.2, ап.5, Валентина Димитрова Вълчева
с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Васил Левски" № 115, ет.4 и Стойчо
Димитров Вълчев с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Васил Левски" №115,
ет.З, недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ
урегулиран поземлен имот (УПИ) II-150 (две римско за имот с
планоснимачен номер сто и петдесет), с площ 512 (петстотин и дванадесет)
кв.м., в квартал 9 (девет) по плана на с. Рудник - с.Черно море, Община
Бургас, при граници: север - край на регулацията; изток - УПИ III; юг улица; запад - УПИ I, за сумата 10500 /десет хиляди и петстотин/ лева, без
ДДС, в идеални части, съответстващи на притежаваната от всеки идеална
част от правото на строеж”.
………………………………………………………………………………
27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и ПК „Тракия”, кв. Долно Езерово, гр. Бургас чрез
доброволна делба на недвижим имот, представляващ масивна

двуетажна сграда /търговски комплекс/, находящ се в УПИ I, кв. 75
по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
I.Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и ПК
"Тракия", кв.Долно Езерово, гр.Бургас, чрез извършване на доброволна
делба на масивна двуетажна сграда - търговски комплекс, със застроена
площ от 820 кв.м., РЗП -1196,62 кв.м., построен в поземлен имот с
идентификатор 07079.824.316 по одобрена кадастрална карта на гр.Бургас,
при граници: от всички страни ПИ 07079.824.315, идентичен с част от
УПИ I, кв.75 по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас, съгласно одобрен
архитектурен проект в съответствие с квотите на съсобственост, както
следва:
1.Община Бургас да получи в дял и придобие собствеността върху
обособени обекти, ведно с правото на строеж върху земята, както следва:
- Обособено помещение № 2 на I-ви етаж, със застроена площ 183,14
кв.м., при граници: помещение № 3; запад - помещение № 1; север стопански двор, юг - външен зид /площад/
- Обособено помещение № 4 на I-ви етаж, със застроена площ 95,27
кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - стопански двор, север външен зид, юг - помещение № 2;
2.ПК "Тракия" кв.Долно Езерово, гр.Бургас да получи в дял и
придобие собствеността върху следните обособени обекти:
- Обособено помещение № 1 на I-ви етаж, със застроена площ 452,47
кв.м., при граници: изток - стопански двор и помещение № 2; запад външен зид, север - външен зид, юг - външен зид /площад/
- Обособено помещение № 3 на I-ви етаж, със застроена площ 75,03
кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - помещение № 2, север помещение №2, юг - външен зид /площад/
- Целия втори етаж на сградата с обща застроена площ 376,62 кв.м.,
включващ магазин и административна част.
II.Договорът за доброволна делба да се сключи след процедиране
изменение на кадастралната карта по реда на ЗКИР, с оглед обособените
дялове да получат нови идентификатори по КК.
………………………………………………………………………………
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физическо лице, придобило право на собственост с
влезла в сила заповед по реда на §4"б" от ПЗР на ЗСПЗЗ, върху
предоставена за ползване земя, находяща се във вилна зона "До
стопанския двор", землище кв. Банево, гр. Бургас.

РЕШЕНИЕ:
1. Да се продаде на Маргарита Костадинова Георгиева с адрес гр.
Бургас, к/с"Меден рудник" бл.455, вх.Г, ет.6, 58/1058 кв. метра ид. части от
урегулиран поземлен имот (УПИ) П-43, кв.1 по плана на вилна зона „До
стопанския двор", землище кв, Банево, гр.Бургас, целият с площ 1058
(хиляда петдесет и осем) кв.метра, при граници: север-улица, изток-УПИ
Ш-42, юг-край регулация, запад-УПИ I-44, Х-44, актуван с акт за частна
общинска собственост №1392/09.11.1999год., за сумата от 1 600 ( хиляда и
шестстотин) лева без ДДС.
………………………………………………………………………………
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Определяне оценка на земя, находяща се
в кв. Банево, гр. Бургас на физическо лице, с учредено право на
ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от
2007 г.).
РЕШЕНИЕ:
1. Определя оценката па земята на (УПИ) XI-1037, кв.84 по плана на
кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ 813 кв.метра (осемстотин и
тринадесет), при граници: север-УПИ Х-1036, изток-улица, юг-улица,
запад-УПИ XII-1038, актуван с Акт за частна общинска собственост
№4468/11.01.2007 година., в размер на 113,82 /сто и тринадесет цяло и
осемдесет и два/ лева без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
………………………………………………………………………………
30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на помещение-частна
общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване за
изпълнение на консулски функции.
РЕШЕНИЕ:
1.Да се отдаде под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общински имоти и вещи, недвижим имот, находящ се в гр.
Бургас, ул. „Цар Симеон I" №111, представляващ подблоково помещение,

със застроена площ от 108,93 кв.м., при граници: изток- външен зид, западул. „Цар Симеон I", север- детска кухня, юг- вход „Б", актуван с акт за
частна общинска собственост № 1020/30.10.1998г., за срок от 5 /пет/
години, при начална тръжна цена на месечния наем в размер на 130,60 /сто
и тридесет цяло и шестдесет/ лева, без ДДС за осъществяване на консулски
функции.
2.До търга се допускат само участници, които представят валидни
документи, удостоверяващи качеството им на консули или почетни
консули в съответствие с Виенската конвенция за консулските отношения.
3.Участниците да представят декларация, че недвижимият имот ще
се ползва за осъществяване на консулски функции.
………………………………………………………………………………
31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на нежилищни помещения,
частна общинска собственост, на Областен съвет на Българския
футболен съюз, гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
1.Да се отдадат под наем на БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ,
гр.София-сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. №6746/1992
на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр.София,
ДП "Триадица", ул."Кърниградска" №19, с ЕИК по Булстат 000692965,
представлявано от Борислав Бисеров Михайлов-президент, за нуждите на
Областния съвет на БФС - гр. Бургас, за срок от 5 /пет/ години, помещения
№3 и №4 на първия етаж от едноетажна сграда с пл.№732, находяща се в
гр.Бургас, ул."Левски" №25, с обща полезна площ 22.44 /двадесет и две
цяло и четиридесет и четири/ кв.м. и идеална част от общите части на
сградата с площ 2.56 /две цяло и петдесет и шест/ кв.м., при граници: изток
- външен зид, запад - входно антре и помещение №2, север - външен зид,
юг - външен зид от към ул."Левски", при заплащане на месечен наем в
размер на 63.00 /шестдесет и три/ лева, без ДДС.
2.В Договора за наем да се включи клауза, касаеща помещенията,
обект на Договора, да се използват изключително и само за офис без право
за преотдаване.
………………………………………………………………………………
32. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на помещения в част от

имот-частна общинска собственост за
дървообработване „Г.Кондолов” Бургас.

нуждите

на

ПГ

по

РЕШЕНИЕ:
Предоставя безвъзмездно, за срок от пет години, на Професионална
гимназия по дървообработване "Г.Кондолов" Бургас, помещения №№ 10,
11, 12, 13 с обща полезна площ от 427,14 кв.м. и обособена част от
помещение 14, която е с площ от 113 кв.м. в имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, кв.Победа, ул."Байкал" № 9 .
………………………………………………………………………………
33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН
България Електроснабдяване” АД – гр. Пловдив за изграждане на
трафопост в имот – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ:
Да се учреди в полза на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" АД, гр. Пловдив със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" №37, ЕИК по Булстат 115552190,
регистрирано по ф.д. №2436/2000 год. по описа на Пловдивския окръжен
съд, право на строеж за изграждане на трафопост със застроена площ от 15
кв.м., по одобрен инвестиционен проект в поземлен имот с идентификатор
07079.820.594, с площ 302 кв.м. по одобрена КК на гр. Бургас, идентичен с
УПИ XIII, кв.51, с площ 302 кв.м по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, при
съседи: 07079.820.591; 07079.820.593; 07079.820.961; 07079.820.595;
07079.820.590, актуван с акт № 2464/10.04.2000 год. за частна общинска
собственост, с пазарна цена на правото на строеж в размер на 3890 /три
хиляди осемстотин и деветдесет/ лева, без ДДС.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2215,20 лева.
………………………………………………………………………………
34. Докладна записка от Петко Димитров Драгнев - Управител на
"Бургасбус" ЕООД относно: Даване съгласие за учредяване право
на строеж в полза на Община Бургас върху имот, собственост на
"Бургасбус" ЕООД.
РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие, "Бургасбус" ЕООД да учреди в полза на Община
Бургас, вещно право на строеж върху имотите, собственост на
дружеството, находящи се на територията на „Автогара Юг" и
съществуващото автобусно депо, попадащи в обхвата на Проект
"Интегриран градски транспорт - Бургас", съгласно апликационната
форма.
2. Възлага на Управителя на "Бургасбус" ЕООД да подготви и
представи за одобряване от Общински съвет всички необходими
документи за учредяването на правото на строеж.
………………………………………………………………………………
35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Определяне на преимуществен ползвател
на моторно превозно средство, собственост на Община Бургас,
прехвърлено от Министерството на образованието, младежта и
науката за превоз на ученици.
РЕШЕНИЕ:
Определя основно училище ”П.Р.Славейков” – град Бургас,за
преимуществен
ползвател
на
моторно
превозно
средство
марка„OTOYOL”, модел ”E 27.14 Schoolbus”, 27+1 места,с
регистрационен № СА 1701 НТ , собственост на Община Бургас съгласно
заповед на Министъра на образованието,младежта и науката за извозване
на ученици и деца по маршрут : кв.Крайморие-ОУ”П.Р.Славейков”- Бургас
и обратно.
………………………………………………………………………………
36. 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.
РЕШЕНИЕ:
Предоставя безвъзмездно на Димитър Минков Добрев дългогодишен треньор по борба, еднократно сумата от 1000/хиляда/лева.
………………………………………………………………………………

37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ на Георги Димитров Найденов-Гого за подпомагане на
лечението му.
РЕШЕНИЕ:
1. Да се предостави на ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ за
подпомагане на лечението му сумата от 3 000 /три хиляди/ лева от §
4214 по дейност 122.
2. Да се предостави на МИРОСЛАВ СТОЯНОВ МУТАФЧИЕВ за
подпомагане на лечението му сумата от 3 000 /три хиляди/ лева от §
4214 по дейност 122.

………………………………………………………………………………
38. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на ПК
по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет
Бургас относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане
на процедури „ин витро” на лица, двойки и семейства с
репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община
Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява списъка с кандидатите и размера на отпуснатата сума за
финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица, двойки и
семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община
Бургас, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото
решение.
………………………………………………………………………………
39. 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 – Петър Толев Йорданов.
РЕШЕНИЕ:

Да се предостави на Петър Толев Йорданов, живущ в гр. Бургас, к-с
„Изгрев” бл.37, вх.3 ет.5, ап.среден, еднократно сума от 800 лв.
/осемстотин/ лв. за подпомагане на лечението му.
………………………………………………………………………………
40. 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 – Любка Христова Колчакова-Попова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Любка Христова Колчакова-Попова, живуща в
гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 61, вх.3, ет.6, ап. десен, еднократно сума
от 700 лв. /седемстотин лева/ за подпомагане на лечението й.
………………………………………………………………………………
41. 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 – Анка Георгиева Янева.
РЕШЕНИЕ:
НЕ ПРИЕМА докладната записка за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в полза на физическо лице – Анка Георгиева Янева.
………………………………………………………………………………
42. 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 – Стоян Иванов Стоянов.
РЕШЕНИЕ:
Да се изплати от Общински бюджет на Стоян Иванов Стоянов,
живущ в гр. Бургас, к/с „Зорница”, бл. 40, ет.13, ап.1 еднократна сума от
1300 лв. /хиляда и триста лева/ за подпомагане на лечението му.
………………………………………………………………………………

43. 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 – Валентина Иванова Антонова.
РЕШЕНИЕ:
НЕ ПРИЕМА докладната записка за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в полза на физическо лице– Валентина Иванова
Антонова.
………………………………………………………………………………
44. 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 – Жулиета Николаева Колева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Жулиета Николаева Колева, живуща в гр.
Бургас, ул. „Македония” № 49а, ет.2 еднократно сума от 500 лв.
/петстотин/ лв. за подпомагане.
………………………………………………………………………………
45. 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 – Златина Атанасова Дракалиева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Златина Атанасова Дракалиева, живуща в гр.
Бургас, ул. „Славянска” № 19, еднократно сума от 600 лв. /шестотин лева/
лв. за подпомагане на лечението на Марио Стаматов Пушков
………………………………………………………………………………
46. 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 – Радка Колева Бялкова и Иван Колев
Бялков.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Радка Колева Бялкова и Иван Колев Бялков
живущи в гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Захари Зограф” № 75, вх.В,
ет.1, ап.1 еднократно сума от 1200 лв. /хиляда и двеста лева/ лв. за
подпомагане.
………………………………………………………………………………
47. 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 – Васил Златков Щерионов.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Васил Златков Щерионов, живущ в гр. Бургас, ул.
„Св. Патриарх Евтимий” № 120, еднократно сума от 1100 лв. /хиляда и сто
лева/ за подпомагане.
………………………………………………………………………………
48. 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 – Стефка Неделчева Николова-Иванова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Стефка Неделчева Николова-Иванова, живуща в гр.
Бургас, к/с „Възраждане”, бл.16, вх.6, ет.5, еднократно сума от 700 лв.
/седемстотин лева/ за подпомагане на лечението и.
………………………………………………………………………………
49. Докладна записка от Соня Георгиева – общински съветник
относно: Закупуване на две родилни легла за нуждите на МБАЛБургас със средства от бюджета на Общината.
РЕШЕНИЕ:

Докладната записка е оттеглена от вносителя.
………………………………………………………………………………
50. Докладна записка от Деян Стойков Стойков – общински
съветник от ПП „АТАКА” относно: Привеждане парк „Минерални
бани” в състояние пригодно за пълноценен отдих за гражданите на
Бургас и неговите гости.
РЕШЕНИЕ:
1) Ефективно да се затвори с естествени или изкуствени препятствия
достъпа на МПС-ва към територията на парка, проучвайки всички
възможни места за преминаване.
2) Да се поставят предупредителни табели на входа на парка със
забранителен за влизане на МПС текст, сума на санкцията в случай на
нарушение съгласно действащата Наредба за опазване на обществения ред
на територията на Община Бургас и Наредбата за изграждане, поддържане
и опазване на зелената система на Община Бургас и действащи телефони
за извънредно повикване на патрул от страна на гражданите в случай на
нарушение.
3) Общинска полиция да осъществява периодични проверки и
санкционира нарушителите.
4) Да се почистят основните алеи на парка.
Само така можем да си върнем уюта на това място и да предизвикаме
уважение към природата от страна на не до там добросъвестните ни
съграждани, защото бургазлии имат нужда от този природен парк.
………………………………………………………………………………
51. Докладна записка от Деян Стойков Стойков – общински
съветник от ПП „АТАКА” и председател на ПК МСОПНПО
относно: Обособяване на места за разходка на кучета в различните
райони на гр. Бургас и контрол за тяхното спазване.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
………………………………………………………………………………

52. Докладна записка от група общински съветници „Независими” в
Общински съвет – Бургас относно: 17 май ден за отбелязване на
турския геноцид над българския народ.
РЕШЕНИЕ:
1. Надписът на скулптурната композиция в град Българово да се
промени и да бъде лозунга на тракийските българи: „Прощаваме, но не
забравяме"
2. Възлага на общинска администрация да предприеме всички
законоустановени действия и да изгради в шестмесечен срок, монумент за
отбелязване на турския геноцид над българския народ, в близост до Руския
паметник, намиращ се до съдебната палата, за което да се отпуснат 10 000
/десет хиляди/ лева от бюджета на Община Бургас.
3. Средствата да се предвидят при актуализация на бюджета на
Община Бургас.
………………………………………………………………………………
53. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Приемане на покана за членство в
"Алианс на туризма в Югоизточен регион" и определяне на двама
представители, по един от Общинска администрация и Общински
съвет – Бургас.
РЕШЕНИЕ:
I. Приема покана за членство в „Алианс на туризма в Югоизточен
регион" с месечен членски внос в размер на една минимална работна
заплата и встъпителен членски внос в размер на две минимални работни
заплати. Средствата да бъдат осигурени от План - сметката за Издръжка на
туристически информационен център одобрен с Протокол №31, Решение
№ 2/11.02.2010 на Общински съвет Бургас.
II. Определя следните представители на Община Бургас и Общински
съвет гр. Бургас в „Алианс на туризма в Югоизточен регион"
1. Мария Стоянова Петрова – общински съветник
2. Ивелина Стратева – директор на дирекция „Икономика и стопански
дейности”.
………………………………………………………………………………

54. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Организиране на Балкански кулинарен
конкурс "Вкусът на Балканите" съвместно с "Алианс на туризма в
Югоизточния регион".
РЕШЕНИЕ:
1. Не подкрепя проекта за решение в докладната записка.
2. Предлага участието на Община Бургас в Балкански кулинарен
конкурс да се изрази в усигуряване на кабинети по готварство,
зали за дискусии и транспорт в рамките на гр. Бургас.
………………………………………………………………………………
55. Докладна записка от общинските съветници на ПП СЕК
относно: Финансова подкрепа за провеждането на два
Международни детски фестивала за талант, мода и красота от детско
– юношеска модна агенция „Триумф Моделс”.
РЕШЕНИЕ:
1.Община Бургас отпуска като финансова подкрепа на детско
-юношеска модна агенция „Триумф Моделс” сумата от 6000 /шест хиляди/

лева за провеждането на фестивалите „Малка Мис Свят” 2010
и „Мини Крал и Кралица” 2010.
2.Сумата от 6000 да бъде осигурена от:
- 3000 лв. от дейност 122 – общинска администрация § 10.20
- 3000 лв. от § 298 – Представителни на Кмета на Община
Бургас.
………………………………………………………………………………
56. Докладна записка от общинските съветници на ПП СЕК
относно: Изработване на правила за ползване на залите на
Младежки културен център за младежки културни дейности.
РЕШЕНИЕ:
Задължава общинска администрация в срок от един месец да изработи и
внесе в Общински съвет за одобрение правила за ползване на залите на
Младежки културен център за младежки културни дейности.

………………………………………………………………………………
57. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Допълнение към Решение на Общински
съвет-Бургас, прието по т.26 от дневния ред на проведеното на
21.01.2010 год. заседание (Протокол №30)
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва решението по точка 26 от дневния ред на проведеното на
21.01.2010 г. заседание на Общинския съвет – Бургас (Протокол
№30) със следния текст: „ В рамките на изпълнението на проекта
(14 месеца) имотът по т. 1 се предоставя безвъзмездно.

………………………………………………………………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п) К. Луков

