ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 41
от заседанието на 18.11 и 23.11.2010 година

ДНЕВЕН РЕД :
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Кандидатстване по „Проект за социално включване” към
Министерство на труда и социалната политика, Дирекция „Социално
включване”.
2. Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Участие на Община Бургас с две проектопредложения с
работно заглавие (1) "Пречиствателна станция за отпадъчни води кв.Меден Рудник, гр.Бургас - 2 етап: разширение" и (2) "Интегриран
проект за разширение на "ВиК" мрежите в кв.Сарафово, гр. Бургас" за
получаване на безвъзмездно финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП
"Околна
среда
2007-2013",
Процедура
с
референтен
№BG161PO005/10/1.11/03/19: "Подготовка и изпълнение на проекти за
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
в агломерации над 10 000 е.ж.".
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Удостояване на поета Пейо Пантелеев Пантелеев със
званието "Почетен гражданин на Бургас".
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Удостояване на к.д.п. Спиридон Иванов Димитров със
званието "Почетен гражданин на град Бургас" и връчване на Плакет на
Община Бургас на к.п.д. Неделчо Делчев Донев.
5. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП
„АТАКА” относно: Удостояване със званието Почетен гражданин на гр.
Бургас" на Борислав Николаев Чакринов.
6. Докладна записка от Ваклин Стойновски и Соня Георгиева –
общински съветници в Общински съвет гр. Бургас относно:
Удостояване на Методи Андонов със званието „Почетен гражданин на
Бургас”, посмъртно.
7. Докладна записка от Соня Георгиева – председател на Комисията
по култура, образование, вероизповедание и читалищна дейност при

ОС-Бургас относно: Удостояване на художника Михаил Ангелов със
званието "Почетен гражданин на Бургас" - посмъртно.
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Удостояване на г-н Янчо Георгиев Патриков със
званието "Почетен гражданин на Бургас".
9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Кандидатстване на Община Бургас за ефирна
радиочестота с регионален обхват.
10. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с
общинската администрация.
11. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Промяна на т.Б.2, т.Б.6, т.Б.8.а/ , т.Б.8.б/, т.9.1 и т.Б.9.2
от Приложение № 3 за Размера на базисни наемни цени за 2011 г. от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Бургас.
12. Докладна записка от Вълчо Чолаков общински съветник от ПП
СДС относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас.
13. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за опазване обществения ред на територията на
Община Бургас.
14. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Приемане на схеми за въвеждане в
експлоатация на участъци от зоната за кратковременно паркиране.
15. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев Председател на
Постоянната комисия 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.
16. Докладна записка от Вълчо Чолаков общински съветник от ПП
СДС относно: Предвиждане на средства по Бюджет 2011 за финансова
подпомагане на процедури „ин витро”.

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на
част от имот с идентификатор 07079.11.270 по одобрена КККР с площ
0.448 дка., целия с площ 39.374 дка, с начин на трайно ползване пасище
мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура- пътно
кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец".
18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: ПУП/ПРЗ на селищно образувание за рибарско селище и
домуване на малки рибарски плавателни съдове, м. „Ченгене скеле”.
землище кв. "Крайморие" , гр. Бургас - фаза окончателен проект.
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план за трасета на
захранващ водопровод и ел.провод за обект " Автомивка за леки и
тежкотоварни автомобили и битовка" в УПИ -104, масив 37 , местност "
Биюг Башли" в землището на кв.Долно Езерово - идентификатор
07079.5.1546.
20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Частично изменение на ПУП - ПРЗ за обособяване от
УПИ XIVОБЩ в кв. 24 А по плана на ж.к. "Изгрев" - гр. Бургас на нов УПИ
за изграждане на трафопост.
21. Докладна записка от Снежина Маджарова - Председател на
общинския съвет относно: Избор на член на Надзорен съвет на общинска
агенция за приватизация – Бургас.
22. Докладна записка от Ваклин Атанасов Стойновски – общински
съветник в Общински съвет гр. Бургас относно: Определяне на мандат
на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Включване на нови обекти в Разчета за
капиталови разходи за 2010 г .
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Промяна предназначението на общински жилища.
25. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Закупуване на нов трансдюсер, за подмяна на
амортизирания, за изследване на щитовидната жлеза и гърди , на
ултразвуков апарат "Sonix SP" и нов имунохимичен анализатор за
клинична лаборатория за нуждите на "Комплексен онкологичен център Бургас" ЕООД.

26. 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.
27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездно ползване на имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Бр. Миладинови”,
бл.42, вх.Г, представляващи подблоково помещение за дейността на
Агенцията за социално подпомагане, във връзка с кандидатстване и
реализиране на Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 1.1
„Социална инфраструктура”.
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне под наем на сграда в недвижим имот –
частна общинска собственост, за разкриване на Кризисен център за помощ
и подкрепа на жертви от насилие.
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на нежилищно помещение частна
общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на
Национална комисия за борба с трафика на хора.
30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна общинска
собственост, за безвъзмездно ползване на Регионален синдикат
„Образование” към КТ „Подкрепа”-Бургас.
31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на офис № 3, ет.1 , ж.к. "Лазур" , гр. Бургас
- частна общинска собственост, за временно безвъзмездно ползване от
Агенцията по енергийна ефективност - София.
32. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ V-163 в
кв. 15 по ПУП-ПРЗ на кв. Банево, гр. Бургас.
33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на
Община Бургас в недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ
се в кв. Банево, гр. Бургас.

34. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отдаване под наем на язовири – публична общинска
собственост, за срок от 5 години, чрез провеждане на търг по реда на
НРПУРОИВ.
35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска
собственост, представляващ едноетажна масивна сграда,в УПИ I, кв.22 по
плана на с.Маринка, Община Бургас, за дейността на "Съюз на
пенсионерите - 2004 - Бургас".
36. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Учредяване право на строеж за имот, получил траен
градоустройствен статут в имот, частна общинска собственост,
представляващ ПИ с идентификатор 07079.620.322 /идентичен с УПИ V в
кв.1 по плана на ж.к. "Бр.Миладинови", гр. Бургас.
37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна
общинска собственост, находящ се в ПЗ „Север”, гр. Бургас.
38. Докладна записка Диян Славов - Общински съветник и
председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и
публично - частно партньорство относно: Допълване на Годишната
План- програма за работата на Надзорния съвет на Агенцията за
приватизация и публично-частно партньорство за 2010 год . и Списъка с
обекти за приватизация съгласно чл.3, ал 2 и чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/.
39. Докладна записка от общински съветници по списък в Общински
съвет Бургас относно: Сключване на спогодба по т.д. №311/2006 г. на
Бургаски окръжен съд и уреждане отношенията мужду Община Бургас и
Теодор Костадинов Николов, Никола Атанасов Николов, Добринка
Петрова Николова, Милен Данчев Христов и Райна Димитрова Христова
относно имоти, находящи се в гр. Бургас, ул. „Пробуда” №64 и ул.
„Пробуда” №83.
40. Докладна записка от Соня Артинян - и-д. управител на "Бургаски
пазари" ЕООД относно: Намаляване на наемната цена на наемателя на
ТК "Краснодар" 1-ви етаж "Интеркомерс груп плюс" ЕООД.
41. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Структурни промени в Други дейности по култура –
Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа”.
42. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Избор на проверители - регистрирани одитори

за извършване на независим финансов одит на годишните финансови
отчети за 2010г. на общинските търговски дружества.
43. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Проектиране и изграждане на плувен басейн в СОУ „К.
Петканов” в ж.к. Меден Рудник.
44. Докладна записка от група на общински съветници на ПП „ГЕРБ”
относно: Регулиране кръгово кръстовище с вертикална сигнализация –
пътни знаци.
45. Докладна записка от общински съветници на ПП „ГЕРБ” относно:
Изграждане на детска площадка с. Извор община Бургас.
46. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП
„АТАКА” относно: Проектиране и изграждане на Вело алеи в Община
Бургас.
47. Докладна записка от група общински съветници „Независими”
относно: Разглеждане на предложение за освобождаване на Константин
Стефанов Косев от длъжността управител на "Благоустройствени строежи"
ЕООД - гр.Бургас.
48. Докладна записка от група общински съветници „Независими”
относно: Реклами закриващи изцяло стъклата на автобусите собственост
на "БУРГАСБУС" ЕООД.
49. Докладна записка от Валентин Кирилов Касабов – общински
съветник от група „Независими” при Общински съвет - Бургас
относно: Благоустрояване на градинките между бл.24 и бл.26 и бл.26 и
бл.28 в ж.к. „Лазур”.
50. Докладна записка от Здравко Сталев Сталев-общински съветник
от група „Независими” относно: Преименуване на пл. „Бургаска
комуна”, намиращ се между ул. „Хр. Ботев”, ул. „Фердинандова”, ул.
„Шейново” и сградата на „Операта” на пл. „Леандър Леге”.
51. Докладна записка от Селим Смаил Иса и Мехмед Хасан
Катърджъолу – общински съветници от ДПС относно: Изграждане на
футболно игрище в с. Драганово и мини футболно игрище в кв. Победа.
52. Докладна записка от общински съветници - БСДП относно: Жалба
на живущите в бл. 242, ж.к. "Меден рудник", ул. "Въстаническа" в селото.
53. Докладна записка от Ваклин Атанасов Стойновски – общински
съветник в Общински съвет гр. Бургас относно: Ревизиране на сделка
между Община Бургас и Валери Симеонов, представляваща прекратяване

на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в имот,
представляващ УПИ VI в кв. 7 по плана на к/с "Зорница" гр. Бургас, чрез
продажба на общинска идеална част от имота.
54. Докладна записка от Димитър Георгиев - Управител на "Хляб и
хлебни изделия" ЕООД - Бургас относно: Изпълнение на решение на
Общински съвет Бургас по т.22 от Протокол № 16 /18 и 20.12.2008.
55. Докладна записка от общински съветници
от група
„НЕЗАВИСИМИ” и ПП „СЕК” относно: Завеждане на съдебно дело
относно продажбата на сутерена на сградата , находяща се в гр.Бургас,
ул.”Христо Ботев” № 13, продадена от „Хляб и хлебни изделия”ЕООДБургас на „Онтайм дистрибюшън енд лоджистик”ЕООД
56. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Васил Василев Радев.
57. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Иван Керов Русинов.
58. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Георги Костадинов Георгиев.
59. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Стефан Борисов Червенков.
60. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Румен Данчев Иванов.
61. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Руси Томов Русев.
62. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Десислава Стефанова Митева.
63. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Василена Иванова Иванова.

64. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Благо Юриев Бакърджиев.
65. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Чанка Неделчева Андреева.
66. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Любомир Донков Горанов.
67. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Златка Добрева Иванова.
68. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Магда Димова Русинова за майка си Калина Димова
Гулева.
69. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на физическо лице – Димитър Генадиев Гайдов.
70. Отчет за дейността на Общински съвет Бургас и неговите комисии
за периода 01.03.2010 г. – 31.08.2010 г.
71. Докладна записка от Йорданка Ананиева - Зам.кмет Община
Бургас и председател на МКБППМН относно: Отчет за дейността на
местната комисия за борба срещу противообществени прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас за периода
май - август 2010 г.
72. Анализ на Таню Атанасов – обществен посредник на Община
Бургас за шестмесечие.
73. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на
Мариана Петкова Иванова
74. Питания.
Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Даване на съгласие за процедиране на ПУП-Парцеларен
план за трасе на обект „Свързващ електропровод Въздушна линия 110 kV
от подстанция 400 kV „Бургас”, до нова повишаваща подстанция
„Енерджи 5” 20/110 kV в поземлен имот №000236, землище с. Дрянковец,

Община Айтос, преминаващо през територията на Община Бургас и
предварително съгласие за промяна предназначението на части от имоти за
проектиране на стъпки на носещи конструкции (ЖР стълбове).
………………………………………………………………………….
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Кандидатстване по „Проект за социално
включване” към Министерство на труда и социалната политика,
Дирекция „Социално включване”.
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно
предложение по Проект „Социално включване" към Министерство на
труда и социалната политика - Дирекция „Социално включване".
2. Дава съгласие за изпълнение на проекта, в случай че той бъде
финансиран.
3. Дава съгласие за осигуряване на необходимото съфинансиране по
проекта в размер на 350 000 лева, които да бъдат предвидени в бюджета на
Община Бургас за 2011 г. , и в размер на 350 000 лева, които да бъдат
предвидени в бюджета на Община Бургас за 2012 г.
4. Община Бургас поема ангажимент за осигуряване устойчивост на
услугите чрез тяхното поддържане и като не променя предназначението на
сградата за срок от 10 години след реализацията на проекта.
………………………………………………………………………….
2. Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Участие на Община Бургас с две
проектопредложения с работно заглавие (1) "Пречиствателна
станция за отпадъчни води - кв.Меден Рудник, гр.Бургас - 2 етап:
разширение" и (2) "Интегриран проект за разширение на "ВиК"
мрежите в кв.Сарафово, гр. Бургас" за получаване на безвъзмездно
финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007-2013",
Процедура с референтен №BG161PO005/10/1.11/03/19: "Подготовка
и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над
10 000 е.ж.".
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява участието на Община Бургас с проектопредложение с
работно заглавие „Пречиствателна станция за отпадъчни води- кв. Меден
Рудник, гр. Бургас - 2 етап: разширение" за получаване на безвъзмездно
финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013",
Процедура с референтен №:ВG161РО005/10/1.11/03/19: „Подготовка и

изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж."
2. Одобрява участието на Община Бургас с проектопредложение с
работно заглавие „„Интегриран проект за разширение на „ВиК" мрежите в
кв. Сарафово, гр. Бургас" за получаване на безвъзмездно финансиране по
Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013", Процедура с
референтен №: ВG161РО005/10/1.11/03/19: „Подготовка и изпълнение на
проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
………………………………………………………………………….
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Удостояване на поета Пейо Пантелеев
Пантелеев със званието "Почетен гражданин на Бургас".
РЕШЕНИЕ:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” поета Пейо
Пантелеев Пантелеев.
………………………………………………………………………….
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Удостояване на к.д.п. Спиридон Иванов
Димитров със званието "Почетен гражданин на град Бургас" и
връчване на Плакет на Община Бургас на к.п.д. Неделчо Делчев
Донев.
РЕШЕНИЕ:
1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” к.д.п.
Спиридон Иванов Димитров.
2. Връчва Плакет на Община Бургас на к.д.п. Неделчо Делчев Донев.
………………………………………………………………………….
5. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП
„АТАКА” относно: Удостояване със званието Почетен гражданин
на гр. Бургас" на Борислав Николаев Чакринов.
РЕШЕНИЕ:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” г-н Борислав
Николаев Чакринов – директор на ДТ „Адриана Будевска” - Бургас.

………………………………………………………………………….
6. Докладна записка от Ваклин Стойновски и Соня Георгиева –
общински съветници в Общински съвет гр. Бургас относно:
Удостояване на Методи Андонов със званието „Почетен гражданин
на Бургас”, посмъртно.
РЕШЕНИЕ:
Удостоява Методи Андонов със званието „Почетен гражданин на
Бургас”, посмъртно.
………………………………………………………………………….
7. Докладна записка от Соня Георгиева – председател
Комисията по култура, образование, вероизповедание
читалищна дейност при ОС-Бургас относно: Удостояване
художника Михаил Ангелов със званието "Почетен гражданин
Бургас" - посмъртно.
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РЕШЕНИЕ:
Удостоява художника Михаил Ангелов със званието "Почетен
гражданин на Бургас" , посмъртно.
………………………………………………………………………….
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Удостояване на г-н Янчо Георгиев
Патриков със званието "Почетен гражданин на Бургас".
РЕШЕНИЕ:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас” спортния
деятел г-н Янчо Патриков.
………………………………………………………………………….
9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Кандидатстване на Община Бургас за
ефирна радиочестота с регионален обхват.
РЕШЕНИЕ:
Да бъде подкрепено искането на Община Бургас в качеството й на
обществен оператор, за откриване на процедура по реда на чл.116 "Е" от
Закона за радиото и телевизията - за издаване на лицензия за ефирно

излъчване на радиопрограма с регионално покритие в област Бургас и
наименование Радио Бургас.
………………………………………………………………………….
10. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието
му с общинската администрация.
РЕШЕНИЕ:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с
общинската администрация на Община Бургас , както следва:
§1. В чл.61 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
,,Чл.61(3). Проекти на нови наредби, правилници, инструкции,
включително Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община
Бургас, както и за изменение и допълнение на приети такива, се внасят за
разглеждане в Общински съвет Бургас не по-късно от 14 дни преди
заседанието на Общинския съвет, на което ще се разглежда проекта ."
§2. В чл.61 се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
„Чл.61 (4). Предложения за промени във внесен за разглеждане
проект могат да се правят в писмен вид от общински съветници, Кмета на
Общината или заинтересовани лица, не по-късно от 7 дни преди
заседанието на Общинския съвет, на което ще се разглежда проекта ."
§3. В чл.61 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:
„Чл.61 (5). Внесеният проект и постъпилите писмени предложения се
разглеждат относно тяхната законосъобразност от Постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред не по-късно от 3 дни преди заседанието
на Общинския съвет , на което ще се разглежда проекта ."
§4. Създава се нов чл.62 със следното съдържание:
„Чл.62 (1). На заседанието на Общински съвет се внасят за
разглеждане постъпилите проект, писмени предложения и становището на
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред по
законосъобразността им.
(2). По време на заседанието на Общинския съвет не могат да се
правят нови предложения по същество на внесения проект или да се
предлага изменение или допълнение на текстове , по отношение на които
не е изразено предварително становище по законосъобразността им по
реда предвиден в чл.61 от този правилник . "
………………………………………………………………………….

11. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Промяна на т.Б.2, т.Б.6, т.Б.8.а/ , т.Б.8.б/, т.9.1 и
т.Б.9.2 от Приложение № 3 за Размера на базисни наемни цени за
2011 г. от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
В т.Б.2, т.Б.6, т.Б.8.а/, т.Б.8.б/, т.Б.9.1 и т.Б.9.2 на Приложение № 3 за
Размера на базисни наемни цени за 2011 г. от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас се правят следните промени:
т.Б.2. - било 16.60 лв. - става 10.00 лв.
т.Б.6. - било 20.00 лв. - става 15.00 лв.
т.Б.8.а/ - било 20.00 лв. - става 15.00 лв.
т.Б.8.6/ - било 16.00 лв. - става 10.00 лв.
т.Б.9.1 - било 8.00 лв.-става 6.00 лв.
т.Б.9.2 - било 6.00 лв. - става 4.00 лв.
………………………………………………………………………….
12. Докладна записка от Вълчо Чолаков общински съветник от ПП
СДС относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Общинският Съвет на Община Бургас приема Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас в
следния смисъл:
§.1. Променя т. В, „Супер зона" от Приложение № 3 за Размера на
базисни пазарни цени към Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на общината, като
считано от 01.01.2011 г. базисната наемна цена в размер на 30 лв./ кв. м. на
месец да бъде променена на 25 лв. / кв. м. на месец.
………………………………………………………………………….
13. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за опазване обществения ред на
територията на Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета от
Общински съвет - Бургас.
§1. Изменя чл.9, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на Община Бургас, като след думите "улици и площади
публична общинска собственост" се добавя "както следва:".
§2. Текстът "в ЦГЧ със следните граници: ул. „Христо Ботев", ул.
„Сан Стефано", от ул. „Христо Ботев" до бул. „Демокрация"; бул.
„Демокрация" от „Сан Стефано" и ул. „Цар Симеон I" ; ул. „Цар Симеон I"
от "Демокрация" до бул. "Княз Ал. Батенберг"; до бул. "Княз Ал.
Батенберг"; ул. "Иван Вазов", пл. "Царица Йоана"; паркинга на източния
вход на ЖП гара; паркинга на южния вход на ЖП гара, бул. "Иван Вазов",
от ул. "Цар Петър" до ул. "Гладстон"; ул. "Гладстон" от бул. "Иван Вазов",
до бул. "Фердинандова"; бул. "Фердинандова" от ул. "Гладстон" до ул.
"Христо Ботев се поставя в б. "а" към чл.9, ал. 1.
§3. В чл.9, ал.1 се създава б. "б", със следното съдържание:
Паркинг пред и зад сградата , находяща се на ул. „Стефан
Стамболов" 120, където се помещава
„Служба по геодезия ,
картография и кадастър Бургас",
§4. В чл.9, ал.1 се създава б. "в", със следното съдържание:
Паркинг пред „МБАЛ - Бургас" АД, ул. „Стефан Стамболов" 73
§5. В чл.9, ал.1 се създава б. "г", със следното съдържание:
Паркинг пред ТД "Зора", ж.к. „Лазур”, ул. Перущица бл. 67
………………………………………………………………………….
14. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Приемане на схеми за въвеждане в
експлоатация на участъци от зоната за кратковременно паркиране.
РЕШЕНИЕ:
1. Приема схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната
за кратковременно паркиране, съгласувани с ОД на МВР, сектор „Пътна
полиция" и ЕСУТ при Община Бургас, на заседание проведено на
03.11.2010 г., както следва:
• Ул. „Възраждане", в участъка
от ул. „Отец Паисий „ до ул.
„Богориди"
• Ул. „Георги Кирков"
в участъка от ул. „Възраждане до ул.
„Лермонтов"
• Ул. „Шипка"
• Ул. „Митрополит Симеон" в участъка от ул. „Лермонтов" до
паркинг х-л „България"
• Ул. „Вела Пеева", в участъка от ул. „Лермонтов" до ул. „Гео
Милев"
• Ул. „Лермонтов" , в участъка от ул. „Вела Пеева" до ул. „Иларион
Маркиополски"

• Ул. „Гео Милев" от паркинга на х-л „България" до „Иларион
Маркиополски"
• Ул. „Иларион Маркиополски" от ул. „Лермонтов" до ул. „Гео
Милев"
• Паркинга в района на „Иларион Маркиополски"
• Паркинг в района пред ТД „Зора"
• Ул. „Крум Делчев"
• Ул. „Сердика" от ул. „Христо Ботев" до начало на пешеходна зона
на ул. „Сердика"
• Паркинг в района пред МБАЛ Бургас
• Паркинг в района пред и зад Проектантска организация
• Ул. „Славянска", в участъка от ул. „Богориди" до ъгъла на ул.
„Лермонтов"
• Ул. „Антим I" в участъка от ул. „Богориди" до ул. „Славянска"
• Ул."Рилска" , в участъка от ул. „Цар Симеон I" до ул.
„Славянска"
• Ул. „Георги Кирков", в участъка от ул. „Фотинов" до ул.
„Славянска"
• Ул. „Екзарх Йосиф" , в участъка от ул. „Славянска" до ул. „Цар
Симеон"I;
• Ул. „Съединение"; в участъка от ул. „Славянска" до ул. „Цар
Симеон"I;
• Ул. „Петко Каравелов"; в участъка от ул. „Славянска" до ул. „Цар
Симеон" I;
• Ул. „Стефан Караджа" в участъка от ул. „Славянска" до ул. „Цар
Симеон" I;
• Ул. „Трайко Китанчев";
• Ул. „Пиротска"; в участъка от бул. „Стефан Стамболов" до ул.
„Трайко Китанчев"
• Ул. „Хан Аспарух"; в участъка от ул. „Цар Симеон" I до площад
„Баба Ганка"
• Ул. „Поп Георги";
• Паркинг в района на ул. „Тракийска" между „ОББ“АД и Община
Бургас
………………………………………………………………………….
15. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев Председател на
Постоянната комисия 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.
СПИСЪК
на
одобрени кандидати за финансово подпомагане „ин витро”:
1. Катя Колева Грудова - вх. № 94-К-00021/19.08.2010 г.
Постоянен адрес: гр. Бургас, ул.„Химик” № 12

- 2000 лв.

2. Милена Малчева Кръстева – вх. № 94-М-00041/14.09.2010 г.
Постоянен адрес: гр. Бургас, кв. „Г. Езерово” ,ул. „ Дружба” № 9

- 2000 лв.

3. Венета Георгиева Желева- вх. № 94-В-00028/15.09.2010 г.
Постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к „Изгрев” бл. 69, вх. 1, ет.3, ап.5

- 2000 лв.

4. Мариана Иванова Кацарова- вх. № 94-М-00042/15.09.2010 г.
- 2000 лв.
Постоянен адрес: гр. Бургас, ж. к „ М. Рудник” бл.244, вх.”А”, ет.1, ап.3

………………………………………………………………………….
16. Докладна записка от Вълчо Чолаков общински съветник от ПП
СДС относно: Предвиждане на средства по Бюджет 2011 за
финансова подпомагане на процедури „ин витро”.
РЕШЕНИЕ:
Общинска администрация да предвиди в бюджета за 2011 година на
Община Бургас средства в размер до 200 000 лева за финансово
подпомагане на процедури „ин витро”.
………………………………………………………………………….
17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предварително съгласие за промяна
предназначението на част от имот с идентификатор 07079.11.270 по
одобрена КККР с площ 0.448 дка., целия с площ 39.374 дка, с начин
на трайно ползване пасище мера, за изграждане на обект на
техническата инфраструктура- пътно кръстовище и връзка за вилна
зона "Росенец".
РЕШЕНИЕ:

Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част
от имот с идентификатор 07079.11.270 по одобрена КККР с площ 0,448
дка., целия с площ 39,374 дка, с начин на трайно ползване пасище мера, за
изграждане на обект на техническата инфраструктура - пътно кръстовище
и връзка за вилна зона „Росенец". Съгласието е валидно за срок от 2
години.
………………………………………………………………………….
18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: ПУП/ПРЗ на селищно образувание за
рибарско селище и домуване на малки рибарски плавателни съдове,
м. „Ченгене скеле”. землище кв. "Крайморие" , гр. Бургас - фаза
окончателен проект.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване на обект: Селищно образувание за рибарско селище и
домуване на малки рибарски плавателни съдове, м.„Ченгене скеле",
землище кв."Крайморие", гр.Бургас - фаза окончателен проект в обхват на
имоти № 07079.10.938 по КК /009087 по КВС/ , № 07079.10.935 по КК
/009084 по КВС/ и проектен имот № 07079.10.1005 – обслужващ път .
………………………………………………………………………….
19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен
план за трасета на захранващ водопровод и ел.провод за обект "
Автомивка за леки и тежкотоварни автомобили и битовка" в УПИ 104, масив 37 , местност " Биюг Башли" в землището на кв.Долно
Езерово - идентификатор 07079.5.1546.
РЕШЕНИЕ:
Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасета
на захранващ водопровод и ел.провод за обект "Автомивка за леки и
тежкотоварни автомобили и битовка" в УПИ I-104, масив 37, местност
"Биюг Башли" в землището на кв. Долно Езерово - идентификатор
07079.5.1546 извън границите на урбанизираната територия.
………………………………………………………………………….
20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Частично изменение на ПУП - ПРЗ за
обособяване от УПИ XIVОБЩ в кв. 24 А по плана на ж.к. "Изгрев" гр. Бургас на нов УПИ за изграждане на трафопост.

РЕШЕНИЕ:
Допуска изменение на действащия ПУП-ПРЗ на УПИ ХIXОБЩ., КВ.24А
ПО плана на ж.к. "Изгрев" - гр. Бургас, с идентификатор 07079.501.203 по
одобрена КК на гр.Бургас, за обособяване от него на самостоятелен УПИ с
площ от 68 (шестдесет и осем) кв.м за изграждане на надземен трафопост,
тип БКТП 2x800 кVА -20/0,4кV.
………………………………………………………………………….
21. Докладна записка от Снежина Маджарова - Председател на
общинския съвет относно: Избор на член на Надзорен съвет на
общинска агенция за приватизация – Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Избира общинския съветник Ваклин Атанасов Стойновски за член на
Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично-частно
партньорство .
………………………………………………………………………….
22. Докладна записка от Ваклин Атанасов Стойновски – общински
съветник в Общински съвет гр. Бургас относно: Определяне на
мандат на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси.
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Решение по т.20, подточка 1 от дневния ред на
проведеното на 22 с продължение на 29.01.2009 г. заседание /Протокол
№17/ с текста „с мандат 1 година".
2. Прекратява мандата на сегашния състав на Комисията за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
3. Избира 7 общински съветници за членове на Комисията за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси: Костантин
Йорданов Луков, Роза Арсова Желева, Георги Иванов Георгиев, Деян
Стойков Стойков,
Ваклин Атанасов Стойновски,
Петър Стоянов
Таракчиев и Чанко Миндов Мирчев.
………………………………………………………………………….
23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Включване на нови обекти в Разчета за
капиталови разходи за 2010 г .

РЕШЕНИЕ:
Включва в разчета на капиталовите разходи за 2010 г. нови обекти,
както следва:
1. Нов обект: „Тролейбусен транспорт в ЦГЧ гр.Бургас реконструкция на ул. осветление по стълбовете на контактната мрежа" на
стойност 148 000,00 лв. Средствата ще бъдат осигурени от обект № 1493
„Реконстр.и разшир .районно осветление бл.4-11 к/с Лазур", от обект №
1494 „Ул.осветление ул.Карлово и ул.Калофер", от обект № 1495
„Проектиране и изграждане паркинг до ДКЦ 2", с източник на
финансиране Банков кредит.
2. Нов обект: „Реконструкция на покрив и водосточни тръби в
сградата на Дневен център за деца с физически и множествени увреждания
«Св. Николай Чудотворец» Бургас, на обща стойност 36 000 лв, като
обекта стане преходен с годишна задача за 2010 г. 12 000,00 лв. Средствата
ще бъдат осигурени от обект № 1445 „Газифициране СОУ "К.и Методий""
и от обект № 779 „Газифициране сградата на Община Бургас" с източник
на финансиране ИБФ.
3. Нов обект: Отводняване и благоустрояване пространството пред
летния театър в Приморски парк" на обща стойност 80 000 лв, като обекта
стане преходен с годишна задача за 2010 г. 20 000,00 лв. Средствата ще
бъдат осигурени от обект № 1307 „Изграждане резервоари в Приморски
парк" с източник на финансиране ИБФ.
4. Нов обект: „Саниране и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в учебни заведения" на стойност 1 500 000 лв, от които
годишна задача 283 000 лв. Средствата са осигурени от външен източник.
5. Нов обект: Актуализация на проект за „Енергоефективно улично
осветление на гр.Бургас" - на стойност 5000,00 лв. Средствата са осигурени
от обект № 1523 „Ул.Болярска-ЦГЧ" с източник на финансиране ИБФ.
6. Нов обект: „Проектиране на дневен център за деца с увреждания
от 7 до 18 години” , в ЦДГ № 30, първи и втори етаж, като източник на
финансиране да бъде обект § 5206, № 1448, функция 03 „Образование” Проектиране в кв. Победа, в размер на 20 хил. лв.
………………………………………………………………………….
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Промяна предназначението на общински
жилища.
РЕШЕНИЕ:
I. Променя предназначението на следните общински жилища:
Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Бр. Миладинови" бл.43, вх.Б,
ет.1, ап.15;
Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница"бл.57, вх.А, ет.1ж,
ап.5,

които преминават от фонд резервен във фонд жилища за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
II. Променя предназначението на следните общински жилища:
Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл.17, ет.9,
ап.38;
Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл.17, ет.8,
ап.ЗЗ,
които преминават от фонд жилища за настаняване под наем на
граждани с установени жилищни нужди във фонд резервен.
………………………………………………………………………….
25. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Закупуване на нов трансдюсер, за подмяна на
амортизирания, за изследване на щитовидната жлеза и гърди , на
ултразвуков апарат "Sonix SP" и нов имунохимичен анализатор за
клинична лаборатория за нуждите на "Комплексен онкологичен
център - Бургас" ЕООД.
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за закупуване със собствени средства за сметка на
дивидента на:
- нов трансдюсер, за изследване на щитовидна жлеза и гърди, на
ултразвуков апарат „Sonix SP” – на приблизителна стойност до
12 300 лв.(дванадесет хиляди и триста лева), за нуждите на
„Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД.
- нов имунохимичен анализатор за клинична лаборатория, на
приблизителна стойност до 60 000 лв. /шестдесет хиляди лева/, с цел
изпълнение на изискванията на медицинските стандарти за клинична
лаборатория от „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД.
………………………………………………………………………….
26. 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:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
………………………………………………………………………….
27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездно ползване
на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к.
„Бр. Миладинови”, бл.42, вх.Г, представляващи подблоково
помещение за дейността на Агенцията за социално подпомагане, във
връзка с кандидатстване и реализиране на Оперативна програма
„Регионално развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави за безвъзмездно ползване на Агенция за социално
подпомагане - София, имот – частна общинска собственост, представляващ
подблоково помещение с полезна площ 103,42 кв.м., находящ се в к-с „Бр.
Миладинови”, бл. 42, вх. „Г” , за срок от 5 години.
………………………………………………………………………….
28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне под наем на сграда в
недвижим имот – частна общинска собственост, за разкриване на
Кризисен център за помощ и подкрепа на жертви от насилие.
РЕШЕНИЕ:
Община Бургас предоставя под наем за срок от пет години на
„Асоциация Деметра" - Бургас , сдружение с нестопанска цел, със
седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Шейново" № 102 А,
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под № 217,
регистрирано по фирмено дело № 3639/1997 год. по описа на Бургаски
Окръжен съд ,с БУЛСАТ : 102151450, представлявано от пълномощника
Ана Димитрова Буриева , за разкриване на „Кризисен център за деца и
лица, жертви на насилие", обособен имот - частна общинска собственост,
представляващ масивна,
едноетажна сграда с
идентификатор
07079.659.415.1 по КК и КР на гр.Бургас, кв."Акации", ул."Венелин" № 10,
с полезна площ от 131,50 кв.м., срещу заплащане на месечен наем в размер
на 40 /четиридесет лева / без ДДС.
………………………………………………………………………….
29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на нежилищно помещение

частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване
на Национална комисия за борба с трафика на хора.
РЕШЕНИЕ:
1. Да се открие приют за временно настаняване на жертви на трафик
на хора в гр. Бургас.
2. Да се предостави за ползване за срок от 5 /пет/ години на
Национална комисия за борба с трафика на хора, ЕИК: 175075361,
недвижим имот, представляващ апартамент, частна общинска собственост,
с идентификатор 07079.601.108.49 по одобрена кадастрална карта на гр.
Бургас, като конкретното му местоположение не се съобщава поради
съображения за сигурност. Апартаментът е с площ 115 кв.м., която е
достатъчна за приют, намира се в нова сграда и не изисква допълнителни
ремонтни работи. Приютът се финансира от неправителствени и
международни организации, финансирани от международни донори.
………………………………………………………………………….
30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на нежилищен имот –
частна общинска собственост, за безвъзмездно ползване на
Регионален синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”-Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави, считано от 01.01.2011 г. до 15.05.2015 г., на
Регионален синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа” - Бургас", с ЕИК
121617276, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Шейново"
№24, ет. 2, стая 208, представлявано от Огнян Иванов МариновПредседател, БЕЗВЪЗМЕЗДНО, за управление, общинско помещение №
208, с полезна площ 11.42 (единадесет цяло и четиридесет и два) кв.м.,
намиращо се на II (втори) етаж, от административна сграда (бивш
Профсъюзен дом), находяща в гр.Бургас, ул. "Шейново" № 24, актувана с
Акт за частна общинска собственост №517/05.11.1997 г., за изпълнение
функциите на синдикалната организация, при граници за помещението:
изток - външен зид, запад - коридор, север - помещение № 209, юг помещение № 20.
………………………………………………………………………….
31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Предоставяне на офис № 3, ет.1 , ж.к.
"Лазур" , гр. Бургас - частна общинска собственост, за временно
безвъзмездно ползване от Агенцията по енергийна ефективност София.

РЕШЕНИЕ:
Община Бургас предоставя на Агенция по енергийна ефективност София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район «Оборище»,
ул. Екзарх Йосиф № 37, ЕИК № 121459246, представлявана от
Изпълнителен директор - Кольо Иванов Колев, безвъзмездно за
управление за срок от 5 /пет/ години, офис № 3, ет. 1 , в ж.к. «Лазур»,
бл.144, гр.Бургас, състоящ се от стая, санитарно помещение и склад с
полезна площ от 17.85 кв.м, при граници: югоизток-външен зид,
северозапад - стълбищна клетка и офис № 2, североизток офис № 2,
югозапад - външен зид, отгоре - апартамент № 2, отдолу - маневрено хале,
за осъществяване дейността на териториално звено на АЕЕ в гр. Бургас.
………………………………………………………………………….
32. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ
УПИ V-163 в кв. 15 по ПУП-ПРЗ на кв. Банево, гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Петър
Георгиев Пачев , с постоянен адрес гр.Бургас, к/с „Изгрев" бл.71, вх.1, ап.5,
Славчо Георгиев Пачев, с постоянен адрес гр.Бургас, к/с „Зорница” бл.3,
вх.2, ап.10 , и Тонка Калоянова Пачева , с постоянен адрес гр.Бургас, к/с
„Зорница” бл.3, вх.2, ет.4, ап.10, чрез извършване на доброволна делба
на недвижими имоти, представляващи нов УПИ V-163 и УПИ XII-общ. в
кв.15 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, одобрен със заповед
№1086/26.04.2010 год. на Кмета на Община Бургас, при което:
1. Община Бургас получава в дял и става собственик на целия УПИ
ХII-общ. с площ 435 кв.м в кв.15 по плана на кв.Банево, гр. Бургас, при
граници: север-УПИ XI-162, изток-улица, юг-УПИ VII63, запад-УПИ III164, с данъчна оценка 7985,30 /седем хиляди деветстотин осемдесет и пет
цяло и тридесет/ лева.
2. Петър Георгиев Пачев ,с постоянен адрес гр.Бургас, к/с „Изгрев"
бл.71, вх.1, ап.5, Славчо Георгиев Пачев, с постоянен адрес гр.Бургас,
к/с"Зорница" бл.З, вх.2, ап.10, и Тонка Калоянова Пачева, с и постоянен
адрес гр.Бургас, к/с"Зорница" бл.3, вх.2, ет.4, ап.10, получават в дял и
стават собственици на целият УПИ V-163 с площ 765 кв.м в кв.15 по плана
на кв.Банево, гр.Бургас, при граници: север-УПИ III-164, изток-УПИ XIIобщ. и улица, югоизток-улица, запад-УПИ VI-166, с данъчна оценка
12267,50 /дванадесет хиляди двеста шестдесет и седем цяло и петдесет /
лева.
Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете.
………………………………………………………………………….

33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез
изкупуване дела на Община Бургас в недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в кв. Банево, гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на Тодор Генов Кунев , с постоянен адрес: гр.
Поморие, кв. Свобода, бл.18, вх.З, ет.5 : недвижим имот, представляващ 35
( тридесет и пет) кв.м идеални части от УПИ I-121 ( едно римско върху сто
двадесет и едно ) в кв.8 ( осем ) по плана на кв.Банево, гр. Бургас, целият с
площ 635 ( шестстотин тридесет и пет) кв.м, при граници: север-улица,
изток-УПИ II-13 8, юг-УПИ XVII-122, запад-улица, за сумата 1 100 (хиляда
и сто ) лева, без ДДС.
………………………………………………………………………….
34. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на язовири – публична
общинска собственост, за срок от 5 години, чрез провеждане на търг
по реда на НРПУРОИВ.
РЕШЕНИЕ:
Да се отдадат под наем за срок от 5 години, чрез провеждане на
публични търгове с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи,
язовири - публична общинска собственост, находящи се в землището на с.
Миролюбово и с. Маринка, Община Бургас, както следва:
- Язовир с полезен обем 58 000 куб.м. и общ обем 64 000 куб.м,
изграден в поземлен имот № 009011 с площ 13,417 дка, находящ се в
местността „Домуз орман" по КВС на землище с. Миролюбово, Община
Бургас, при граници: им. №№ 001008, 009009, 001007 и 009012, актуван с
Акт № 4812/27.09.2007 год. за публична общинска собственост, с начална
тръжна цена на месечния наем - 37,00 лв., без ДЦС.
- Язовир с полезен обем 85 000 куб.м. и общ обем 97 000 куб.м.
изграден в поземлен имот № 014011 с площ 24,672 дка, находящ се в
местността „Домуз орман" по КВС на землище с. Миролюбово, Община
Бургас, при граници: им. №№ 015043, 014010 и 014012, актуван с Акт №
4813/27.09.2007 год. за публична общинска собственост, с начална тръжна
цена на месечния наем - 68,00 лв., без ДДС.
- Язовир с полезен обем 315 000 куб.м. и общ обем 429 000 куб.м.,
изграден в поземлен имот № 000112 с площ 158.946 дка, находящ се в
местността „Горни плочи" по КВС на землище с. Маринка, Община
Бургас, при граници: им. № 000113,014207,014205,014179,014090 и 014209,

актуван с Акт № 4763/27.09.2007 год. за публична общинска собственост, с
начална тръжна цена на месечния наем - 428,00 лв., без ДДС.
………………………………………………………………………….
35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот - частна
общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда,в
УПИ I, кв.22 по плана на с.Маринка, Община Бургас, за дейността на
"Съюз на пенсионерите - 2004 - Бургас".
РЕШЕНИЕ:

Да се отдаде под наем, за срок от 5 /пет/ години, на "Съюз на
пенсионерите -2004” - Бургас, сдружение с нестопанска цел,
представлявано от Вярка Стефанова Андонова - председател, със
седалище и адрес на управление, гр.Бургас, ул. „Демокрация" №46,
недвижим имот, частна общинска собственост, едноетажна масивна
сграда, находяща се в УПИ I, кв. 22 по плана на с. Маринка, Община
Бургас, състояща се от три стаи и коридор и санитарен възел с
полезна площ 100,40 кв.м., ведно с мазе с площ 28,48 кв.м.при
граници на целият имот : север - улица, изток-УПИ II, юг - улица,
запад - улица, срещу заплащане на месечен наем в размер на 108,00
/сто и осем/ лева, без ДДС.
…………………………………………………………………………
36. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Учредяване право на строеж за имот,
получил траен градоустройствен статут в имот, частна общинска
собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.620.322
/идентичен с УПИ V в кв.1 по плана на ж.к. "Бр.Миладинови", гр.
Бургас.
РЕШЕНИЕ:

Да се учреди право на строеж на ЕТ „Авто Иванов" - Иван
Петков Иванов, регистриран по ф.д. № 956/ 1995 г., със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, к-с „Бр.Миладинови", ЕИК
0295009561, за обект „Диагностичен пункт за двигатели за леки
автомобили", представляващ едноетажна сграда със застроена площ
67,00 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 07079.620.322 по КК
на гр. Бургас, идентичен с УПИ V кв.1 по плана на ж.к.
„Бр.Миладинови", отреден за КОО, целият с площ 124 кв.м. а по КК 113 кв.м., при граници: североизток - бул. „Стефан Стамболов",

югоизток - тупикова улица, югозапад - тупикова улица, северозапад УПИ I, кв.1, за сумата от 28 795 лв. /двадесет и осем хиляди
седемстотин деветдесет и пет / лева без ДДС.
………………………………………………………………………….
37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на
недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в ПЗ
„Север”, гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост за 2010 год. в частта продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи,
приета от Общински съвет - Бургас на недвижими имоти, както следва:
1. Недвижим имот, находящ се в ПЗ"Север", гр.Бургас,
представляващ /УПИ/ IV, кв.9 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас,
идентичен с поземлен имот 07079.603.146 по /КК/ на гр.Бургас, целият с
площ 215 кв.м, при граници: 07079.603.104, 07079.603.93, 07079.3.1664,
07079.603.105, за който е съставен акт №6199/20.10.2010 год. за частна
общинска собственост с начална тръжна цена 25 605 / двадесет и пет
хиляди шестстотин и пет / лева, без ДДС.
II. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет Бургас, на следният недвижим имот:
1. Находящ се в ПЗ"Север", гр.Бургас, представляващ /УПИ/ IV, кв.9
по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, идентичен с поземлен имот
07079.603.146 по /КК/ на гр.Бургас, целият с площ 215 кв.м, при граници:
07079.603.104, 07079.603.93, 07079.3.1664, 07079.603.105, за който е
съставен акт №6199/20.10.2010 год. за частна общинска собственост с
начална тръжна цена 25 605 /двадесет и пет хиляди шестстотин и пет/ лева,
без ДДС.
………………………………………………………………………….
38. Докладна записка Диян Славов - Общински съветник и
председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и
публично - частно партньорство относно: Допълване на
Годишната План- програма за работата на Надзорния съвет на
Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство за 2010
год . и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл.3, ал 2 и чл. 3,

ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
/ЗПСК/.
РЕШЕНИЕ:
1. Приема допълнение на Годишната План-програмата за работа на
Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство за 2010 год. и Списъка с обекти за приватизация, съгласно
чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК със следният общински имот:
- Почивна база (собственост на "Обреден комплекс" ЕООД) в местността
"Ковач" в землището на с.Звездец, община Малко Търново.
2. Обектът да се приватизира чрез метод на приватизация публичен
търг с явно наддаване.
3. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на
обособеният обект, сключването на договори за наем, аренда, дялово
участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на
договори за кредити с общински имоти.
………………………………………………………………………….
39. Докладна записка от общински съветници по списък в
Общински съвет Бургас относно: Сключване на спогодба по т.д.
№311/2006 г. на Бургаски окръжен съд и уреждане отношенията
мужду Община Бургас и Теодор Костадинов Николов, Никола
Атанасов Николов, Добринка Петрова Николова, Милен Данчев
Христов и Райна Димитрова Христова относно имоти, находящи се в
гр. Бургас, ул. „Пробуда” №64 и ул. „Пробуда” №83.
РЕШЕНИЕ:
I. Да се сключи съдебна спогодба за доброволно уреждане на спора
между Община Бургас и Теодор Костадинов Николов, Никола Атанасов
Николов, Добринка Петрова Николова, Милен Данчев Христов и Райна
Димитрова Христова по висящото т.д. № 311/2006 г. на Бургаския окръжен
съд, както следва:
1. Съгласно изготвената и приета по делото съдебноикономическа
експертиза сумата, която Община Бургас претендира към Теодор
Костадинов Николов, Никола Атанасов Николов, Добринка Петрова
Николова, Милен Данчев Христов и Райна Димитрова Христова възлиза в
общ размер на 22 166 лв., представляваща обезщетение за лишаването от
ползване на следните недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас, ул.
"Пробуда", 64, признати за собственост на Общината, съгласно съдебно
решение № II-122/19.06.2008г. по гр.д. № 874/2007г. на Бургаския окръжен
съд, а именно: Апартамент "Б" на ет.З, с площ от 84,22 кв.м., състоящ се
от две спални, дневна, кухня -бокс, баня-тоалетна, коридор и 2 бр. тераси,
ведно с изба № 5 с площ от 7,32 кв.м., ведно с 9,145 % ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж;

Апартамент "Б" на ет.2, със застроена площ от 121,40 кв.м., състоящ се
от две спални, дневна, кухня, баня, баня-тоалетна, коридори и 2 бр. тераси,
ведно с изба № 2 с площ от 11,42 кв.м., ведно с 13,08% ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж, и в Магазин № 4 с площ от
21,26 кв.м. с граници: изток - преход, запад - магазин №3, север - външен
зид, юг- стьлбищна клетка, ведно с 2.216% ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж;
Апартамент "А" на ет.4, с площ от 83,66 кв.м., състоящ се от две спални,
дневна, черна кухня, баня-тоалетна, коридор и 2 бр. тераси, ведно с изба №
10 с площ от 7,34 кв.м., ведно с 9,242 % ид.ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж; Апартамент - четиристаен мезонет "Б" на ет.4 с
площ от 118,52 кв.м., състоящ се от две спални, черна кухня, дневна, банятоалетна, коридор, вътрешно стълбище и 2 бр. тераси в частта на 4-тия
етаж, ведно с изба № 11 с площ от 9,34 кв.м., както и 12,794 % ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж, и в Магазин № 3 с площ
от 21,24 кв.м. с граници:изток - магазин №4, запад и север - външен зид,
юг- офис, ведно с 2,214% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на
строеж.
2. Съгласно изготвената и приета по делото съдебноикономическа
експертиза сумата, която Теодор Костадинов Николов, Никола Атанасов
Николов, Добринка Петрова Николова, Милен Данчев Христов и Райна
Димитрова Христова претендират към Община Бургас , възлиза в общ
размер на 61 756.90 лв. , включваща сумата от 52 340 лв. -представляваща
стойността на направените от тях довършителни работи и подобрения в
гореописаните имоти и сумата 9 416,9 лв. - представляваща заплатените от
тях данъци и такси смет, платени на отпаднало основание.
3. Страните се съгласяват и споразумяват да бъде извършено
прихващане между взаимно дължимите от тях горепосочени суми, като по
този начин ще се приемат за погасени задълженията им една към друга и
ще се бъде прекратен съдебният спор помежду им - предмет на висящото
т.д. № 311/2006г. на Бургаския окръжен съд.
4. Разноските по делото остават за сметка на страните, така както са
направени от тях.
5. С подписването на настоящата спогодба страните ще считат за
уредени отношенията помежду си - предмет на т.д. №311/2006 г. на
Бургаския окръжен съд и нямат други претенции една спрямо друга по
повод на същото дело.
6. Страните се съгласяват след приключване и прекратяване чрез
така постигната спогодба на съдебното производство по т.д. № 311/2006г.
на Бургаския окръжен съд, да бъдат предприети необходимите действия за
извършване на процедура по чл. 21, ал.1 във вр. ал.4 от ЗОС за
отчуждаване на имота - дворно място от 360 кв.м., образуващо имоти пл.
№ 4086 и № 4087 в кв. 9а (бивш парцел XVII в кв. 161а) по плана на гр.
Бургас, ул. "Пробуда", № 83 чрез обезщетяване на собствениците Теодор
Костадинов Николов, Никола Атанасов Николов, Добринка Петрова
Николова, Милен Данчев Христов и Райна Димитрова Христова с
описаните по-горе в т.1 имоти, построени от тях на ул. Пробуда", № 64,

ведно със съответните припадащи се към тези обекти идеални части от
дворното място от 305 кв.м. - имот пл. № 4228 в кв. 12 по плана на гр.
Бургас, на ул. "Пробуда, № 64, в което са изградени.
II. Упълномощава Кмета на Община Бургас да сключи съдебна
спогодба за доброволно уреждане на спора по между Община Бургас и
Теодор Костадинов Николов, Никола Атанасов Николов, Добринка
Петрова Николова, Милен Данчев Христов и Райна Димитрова Христова,
която да бъде внесена за одобряване от съда по висящото т.д. № 311/2006г.
на Бургаския окръжен съд, със следната редакция:
"Днес,..............2010.г. в гр. Бургас,
1. ОБЩИНА БУРГАС, с адрес гр. Бургас, ул. "Александровска", №26,
представлявана от кмета Димитър Николов Николов и
2.
ТЕОДОР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ, живущ в гр. Бургас,
ул."Пробуда",64, ет.3, НИКОЛА АТАНАСОВ НИКОЛОВ, живущ в гр.
Бургас,ул."Пробуда",64,ет.2, ДОБРИНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА,
живуща в гр. Бургас,ул."Пробуда",64, ет.2, МИЛЕН ДАНЧЕВ
ХРИСТОВ, живущ в гр. Бургас, ул."Пробуда", №64, ет.4, РАЙНА
ДИМИТРОВА ХРИСТОВА, живуща в гр. Бургас, ул."Пробуда", №64,
ет.4
във връзка с уреждане на правния спор по т.д. № 311/2006г. на Бургаския
окръжен съд и въз основа на приетите по делото съдебноикономически
експертизи на вещото лице, се спогодиха относно следното:
1. Съгласно изготвената и приета по делото съдебноикономическа
експертиза сумата, която Община Бургас претендира към Теодор
Костадинов Николов, Никола Атанасов Николов, Добринка Петрова
Николова, Милен Данчев Христов и Райна Димитрова Христова възлиза в
общ размер на 22 166 лв., представляваща обезщетение за лишаването от
ползване на следните недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас, ул.
"Пробуда", 64, признати за собственост на Общината, съгласно съдебно
решение № II-122/19.06.2008г. по гр.д. № 874/2007 г. на Бургаския
окръжен съд, а именно: Апартамент "Б" на ет.З, с площ от 84,22 кв.м.,
състоящ се от две спални, дневна, кухня -бокс, баня-тоалетна, коридор и 2
бр. тераси, ведно с изба № 5 с площ от 7,32 кв.м., ведно с 9,145 % ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж;
Апартамент "Б" на ет.2, със застроена площ от 121,40 кв.м., състоящ се
от две спални, дневна, кухня, баня, баня-тоалетна, коридори и 2 бр. тераси,
ведно с изба № 2 с площ от 11,42 кв.м., ведно с 13,08% ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж, и в Магазин № 4 с площ от
21,26 кв.м. с граници: изток - преход, запад - магазин №3, север - външен
зид, юг- стьлбищна клетка, ведно с 2,216% ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж;
Апартамент "А" на ет.4, с площ от 83,66 кв.м., състоящ се от две спални,
дневна, черна кухня, баня-тоалетна, коридор и 2 бр. тераси, ведно с изба №
10 с площ от 7,34 кв.м., ведно с 9,242 % ид.ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж; Апартамент — четиристаен мезонет "Б" на ет.4

с площ от 118,52 кв.м., състоящ се от две спални, черна кухня, дневна,
баня-тоалетна, коридор, вътрешно стълбище и 2 бр. тераси в частта на 4тия етаж, ведно с изба № 11 с площ от 9,34 кв.м., както и 12,794 % ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж, и в Магазин № 3 с площ
от 21,24 кв.м. с граници:изток - магазин №4, запад и север - външен зид,
юг- офис, ведно с 2,214% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на
строеж.
2. Съгласно изготвената и приета по делото съдебноикономическа
експертиза сумата, която Теодор Костадинов Николов, Никола Атанасов
Николов, Добринка Петрова Николова, Милен Данчев Христов и Райна
Димитрова Христова претендират към Община Бургас възлиза в общ
размер на 61 756,90 лв., включваща сумата от 52 340 лв. -представляваща
стойността на направените от тях довършителни работи и подобрения в
гореописаните имоти и сумата 9 416,9 лв. - представляваща заплатените от
тях данъци и такси смет, платени на отпаднало основание.
3. Страните се съгласяват и споразумяват да бъде извършено
прихващане между взаимно дължимите от тях горепосочени суми, като по
този начин ще се приемат за погасени задълженията им една към друга и
ще бъде прекратен съдебният спор помежду им - предмет на висящото т.д.
№ 311/2006 г. на Бургаския окръжен съд.
4. Разноските по делото остават за сметка на страните, така както са
направени от тях.
5. С подписването на настоящата спогодба страните ще считат за
уредени отношенията помежду си - предмет на т.д. №311/2006г. на
Бургаския окръжен съд и нямат други претенции една спрямо друга по
повод на същото дело.
6. Страните се съгласяват след приключване и прекратяване чрез
така постигната спогодба на съдебното производство по т.д. № 311/2006г.
на Бургаския окръжен съд, да бъдат предприети необходимите действия за
извършване на процедура по чл. 21, ал.1 във вр. ал.4 от ЗОС за
отчуждаване на имота - дворно място от 360 кв.м., образуващо имоти пл.
№ 4086 и № 4087 в кв. 9а (бивш парцел XVII в кв. 161а) по плана на гр.
Бургас, ул. "Пробуда", № 83 чрез обезщетяване на собствениците Теодор
Костадинов Николов, Никола Атанасов Николов, Добринка Петрова
Николова, Милен Данчев Христов и Райна Димитрова Христова с
описаните по-горе в т. 1 имоти, построени от тях на ул. Пробуда", № 64,
ведно със съответните припадащи се към тези обекти идеални части от
дворното място от 305 кв.м. - имот пл. № 4228 в кв. 12 по плана на гр.
Бургас, на ул. "Пробуда, № 64, в което са изградени.
Настоящата спогодба се изготви в осем еднообразни екземпляра - два
за Община Бургас, по един за Теодор Костадинов Николов. Никола
Атанасов Николов, Добринка Петрова Николова, Милен Данчев Христов и
Райна Димитрова Христова и един за Бургаския окръжен съд."
ІІІ.Упълномощава и възлага на Кмета на Община Бургас да
предприеме необходимите подготвителни действия за откриване на

производство за отчуждаване на имота - дворно място от 360 кв.м.,
образуващо имоти пл. № 4086 и № 4087 в кв. 9а (бивш парцел XVII в кв.
161а) по плана на гр. Бургас, ул. "Пробуда", № 83 чрез обезщетяване на
собствениците Теодор Костадинов Николов, Никола Атанасов Николов,
Добринка Петрова Николова, Милен Данчев Христов и Райна Димитрова
Христова с описаните по-горе в т.1 на спогодбата имоти, построени от тях
на ул. Пробуда", № 64, ведно със съответните припадащи се към тези
обекти идеални части от дворното място от 305 кв.м. - имот пл. № 4228 в
кв. 12 по плана на гр. Бургас, на ул. "Пробуда, № 64, в което са изградени.
………………………………………………………………………….
40. Докладна записка от Соня Артинян - и-д. управител на
"Бургаски пазари" ЕООД относно: Намаляване на наемната цена
на наемателя на ТК "Краснодар" 1-ви етаж "Интеркомерс груп плюс"
ЕООД.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
………………………………………………………………………….
41. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Структурни промени в Други дейности по култура
– Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа”.
РЕШЕНИЕ:
Обособява ПФА „Странджа” като художествено - творчески
(културен) институт към Община Бургас, считано от 01.01.2011 г.
………………………………………………………………………….
42. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на
Община Бургас относно: Избор на проверители - регистрирани
одитори за извършване на независим финансов одит на годишните
финансови отчети за 2010г. на общинските търговски дружества.
РЕШЕНИЕ:
1. За извършване на независим финансов одит на годишните
финансови отчети за 2010 г. на общинските търговски дружества
Общински съвет Бургас избира регистрирани одитори, както следва:
Търговско дружество

Избран одитор

СОП
„Бургаска
одиторска
„Бургасбус” ЕООД
компания" ООД - Георги Петров
Дочев - дипломиран експерт
счетоводител
„Благоустройствени строежи" ЕООД
„Ко Одит" ООД - Стефан
Христов Корадов – дипломиран
експерт счетоводител
„Хляб и хлебни изделия" ЕООД
„Бургас одитинг" ООД – Марийка
Стоянова Тихолова – дипломиран
експерт счетоводител и Златинка
Лефтерова
Стоянова
–
дипломиран
експерт
счетоводител
„Междуобластен
диспансер
за Петко Господинов Желев –
онкологични
заболявания
със дипломиран
експерт
стационар Бургас" ЕООД
счетоводител
2. Управителите на общинските еднолични дружества с ограничена
отговорност да сключат договор с избраните регистрирани одитори за
извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети
за 2010 г.
………………………………………………………………………….
43. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Проектиране и изграждане на плувен басейн в
СОУ „К. Петканов” в ж.к. Меден Рудник.
РЕШЕНИЕ:
Сумата от 160 000 / сто и шестдесет хиляди / лева да бъде заложена в
„Капиталова програма 2011” на Община Бургас за проектиране и
извършване на реконструкция на плувен басейн в СОУ „ К. Петканов” в ж.
к. „Меден Рудник”.
………………………………………………………………………….
44. Докладна записка от група на общински съветници на ПП
„ГЕРБ” относно: Регулиране кръгово кръстовище с вертикална
сигнализация – пътни знаци.
РЕШЕНИЕ:
Възлага на общинска администрация да предприеме необходимите
действия за монтирането на вертикална сигнализация – пътен знак Б3 „Път
с предимство” на пътен възел в кв. Сарафово, летище Бургас кръстовище с
кръгово движение.

………………………………………………………………………….
45. Докладна записка от общински съветници на ПП „ГЕРБ”
относно: Изграждане на детска площадка с. Извор община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Задължава общинска администрация да заложи сумата от 15 000 лв.
за изграждане на детска площадка в с. Извор в Капиталовата програма на
Община Бургас за 2011 г.
………………………………………………………………………….
46. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП
„АТАКА” относно: Проектиране и изграждане на Вело алеи в
Община Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Сумата от 10 000 лв. да се заложи в Капиталовата програма за 2011 г.
на Община Бургас за проектиране на велоалея от кръстовище на път І-6 ,
кв. Ветрен , до кръгово кръстовище на Минерални бани.
………………………………………………………………………….
47. Докладна записка от група общински съветници „Независими”
относно: Разглеждане на предложение за освобождаване на
Константин Стефанов Косев от длъжността управител на
"Благоустройствени строежи" ЕООД - гр.Бургас.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
………………………………………………………………………….
48. Докладна записка от група общински съветници „Независими”
относно: Реклами закриващи изцяло стъклата на автобусите
собственост на "БУРГАСБУС" ЕООД.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
………………………………………………………………………….

49. Докладна записка от Валентин Кирилов Касабов – общински
съветник от група „Независими” при Общински съвет - Бургас
относно: Благоустрояване на градинките между бл.24 и бл.26 и
бл.26 и бл.28 в ж.к. „Лазур”.
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на Общинската администрация да предприеме следните
действия за благоустрояване на градинките между бл.24 и бл.26 и бл. 26 и
бл. 28, ж. к. „Лазур" гр. Бургас, а именно:
 Да бъде изпълнена процедура по промяна плана за регулация в
обхвата на кварталите 32-33 и 31-34, съгласно задание и
мотивирано предписание за изменение на ПРЗ и съгласно
решение на ЕСУТ по Протокол № 32/03.11.2010 год.
 След влизане в сила измението на ПУП-ПРЗ за обособените
терени за благоустрояване и озеленяване да се изготвят
инвестиционни проекти и се реализират предвидените с тях
СМР .
 Предвид значимия обхват на разработката, проектът да се
включи като обект в Капиталовата програма за 2011 г. за
изменение на ПРЗ, проектиране и реализиране на
благоустрояването.
………………………………………………………………………….
50. Докладна записка от Здравко Сталев Сталев-общински
съветник от група „Независими” относно: Преименуване на пл.
„Бургаска комуна”, намиращ се между ул. „Хр. Ботев”, ул.
„Фердинандова”, ул. „Шейново” и сградата на „Операта” на пл.
„Леандър Леге”.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
………………………………………………………………………….
51. Докладна записка от Селим Смаил Иса и Мехмед Хасан
Катърджъолу – общински съветници от ДПС
относно:
Изграждане на футболно игрище в с. Драганово и мини футболно
игрище в кв. Победа.
РЕШЕНИЕ:
Задължава администрацията на Община Бургас да проучи и заложи
сумата от 20 000 лева за провеждане на процедура по изготвяне на ПУП и
промяна предназначението на земеделски имот за изграждане на футболно

игрище в с. Драганово , както и за да заложи сумата от 20 000 лв. за
изграждане на мини футболно игрище в кв. Победа , в Капиталовата
програма за 2011 г. на Община Бургас.
………………………………………………………………………….
52. Докладна записка от общински съветници - БСДП относно:
Жалба на живущите в бл. 242, ж.к. "Меден рудник", ул.
"Въстаническа" в селото.
РЕШЕНИЕ:
В проекта за Капиталова програма 2011 год. да се включи обект
„Проектиране и изграждане на детска площадка в кв.30, западно от бл.72,
на територията на ж.к.”Меден Рудник”.
За реализиране на проекта , на база издаденото разрешение за
строеж, да се проведе процедура по чл.57а от ЗУТ за премахване на
разположените в терена гаражи.
………………………………………………………………………….
53. Докладна записка от Ваклин Атанасов Стойновски – общински
съветник в Общински съвет гр. Бургас относно: Ревизиране на
сделка между Община Бургас и Валери Симеонов, представляваща
прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо
лице в имот, представляващ УПИ VI в кв. 7 по плана на к/с
"Зорница" гр. Бургас, чрез продажба на общинска идеална част от
имота.
РЕШЕНИЕ:
Докладната записка е оттеглена от вносителя.
………………………………………………………………………….
54. Докладна записка от Димитър Георгиев - Управител на "Хляб и
хлебни изделия" ЕООД - Бургас относно: Изпълнение на решение
на Общински съвет Бургас по т.22 от Протокол № 16 /18 и
20.12.2008.
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
………………………………………………………………………….

55. Докладна записка от общински съветници
от група
„НЕЗАВИСИМИ” и ПП „СЕК” относно: Завеждане на съдебно
дело относно продажбата на сутерена на сградата , находяща се в
гр.Бургас, ул.”Христо Ботев” № 13, продадена от „Хляб и хлебни
изделия”ЕООД-Бургас
на
„Онтайм
дистрибюшън
енд
лоджистик”ЕООД
РЕШЕНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
………………………………………………………………………….
56. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Васил Василев Радев.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Васил Василев Радев, живущ в гр. Бургас, к/с
„Изгрев”, бл. 7, вх.2, ет. 6, ап. 11. еднократно сума от 500 лв. (петстотин)
лева за подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….
57. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Иван Керов Русинов.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Иван Керов Русинов, живущ в гр. Бургас, к/с
„Изгрев”, бл. 7, вх. 2, ет. 6 еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв. за
подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….
58. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Георги Костадинов Георгиев.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Георги Костадинов Георгиев, живущ в гр.
Бургас, к/с „Изгрев”, бл. 7, вх. 2, ет.6 еднократно сума от 500 лв.
/петстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни нужди.

………………………………………………………………………….
59. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Стефан Борисов Червенков.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Стефан Борисов Червенков, живущ в гр. Бургас,
к/с „Славейков”, бл. 2, ет. 15, ап. 80 еднократно сума от 500 лв. (петстотин)
лева за подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….
60. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Румен Данчев Иванов.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Румен Данчев Иванов, живущ в гр. Бургас, с.
Рудник, ул. „Лиляна Димитрова” № 3 с постоянен адрес гр. Бургас, с.
Рудник, ул. „Лиляна Димитрова” № 3 еднократно сума от 500 лв.
/петстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….
61. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Руси Томов Русев.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Руси Томов Русев, живущ в гр. Бургас к/с
„Лазур”, бл. 36, вх. 4, ет. 2 еднократно сума от 800 лв. /осемстотин/ лева за
подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….
62. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Десислава Стефанова Митева.
РЕШЕНИЕ:

Да се предостави на Десислава Стефанова Митева, живуща в гр.
Бургас, кв. Сарафово, ул. „Емона” № 1 еднократно сума от 500 /петстотин/
лева за подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….
63. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Василена Иванова Иванова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Василена Иванова Иванова, живуща в гр.
Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Пиргос” № 14 с постоянен адрес гр. Бургас,
кв. Долно Езерово, ул. „Пиргос” № 14 еднократно сума от 500 лв.
/петстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….
64. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Благо Юриев Бакърджиев.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Благо Юриев Бакърджиев, живущ в гр. Бургас,
кв. „Победа”, ул. „Вълко Пушков” № 3 еднократно сума от 600
/шестстотин/ лева за подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….
65. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Чанка Неделчева Андреева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Чанка Неделчева Андреева, живуща в гр. Бургас,
с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Славейков” бл. 29, вх. 8, ет. 6 с настоящ
адрес гр. Бургас, к/с „Зорница” бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 17 еднократно сума от
500 /петстотин/ лева за подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….
66. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Любомир Донков Горанов.

РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Любомир Донков Горанов, живущ в гр. Бургас,
к/с „Изгрев”, бл. 7, вх.2, ет. 6, ап. 11. еднократно сума от 500 (петстотин)
лева за подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….
67. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Златка Добрева Иванова.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Златка Добрева Иванова, живуща в гр. Бургас,
к/с „Меден Рудник” бл. 92, вх. В, ет. 5, ап. 62 еднократно сума от 500 лв.
/петстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….
68. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Магда Димова Русинова за майка си
Калина Димова Гулева.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Магда Димова Русинова, живуща в гр. Бургас,
ул. „Ал. Стамболийски” № 17, ет. 2 за Калина Димова Гулева, с постоянен
адрес гр. Бургас, ул. „Мария Луиза” № 13, ет. 3, ап. 8, еднократно сума от
500 лв. /петстотин/ лв. за подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….
69. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община
Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
полза на физическо лице – Димитър Генадиев Гайдов.
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Димитър Генадиев Гайдов, живущ в гр. Бургас,
к/с „Изгрев”, бл. 86, вх. 5, ап. 14 еднократно сума от 500 лв. /петстотин/ лв.
за подпомагане на ежедневни нужди.
………………………………………………………………………….

70. Отчет за дейността на Общински съвет Бургас и неговите
комисии за периода 01.03.2010 г. – 31.08.2010 г.
РЕШЕНИЕ:
Приема отчета за дейността на Общински съвет Бургас и неговите
комисии за периода 01.03.2010 г. – 31.08.2010 г.
………………………………………………………………………….
71. Докладна записка от Йорданка Ананиева - Зам.кмет Община
Бургас и председател на МКБППМН относно: Отчет за дейността
на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас за
периода май - август 2010 г.
РЕШЕНИЕ:
ПРИЕМА Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за периода
май – август 2010 г.
Отчетът да се представя два пъти годишно.
………………………………………………………………………….
72. Анализ на Таню Атанасов – обществен посредник на Община
Бургас за шестмесечие.
РЕШЕНИЕ:
Приема за сведение анализа на Таню Атанасов – обществен
посредник на Община Бургас за шестмесечието.
………………………………………………………………………….
73. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на
Мариана Петкова Иванова
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя искането за опрощаване на дължими държавни вземания
на Мариана Петкова Иванова
………………………………………………………………………….
74. Питания.

………………………………………………………………………….
75. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на
Община Бургас относно: Даване на съгласие за процедиране на
ПУП-Парцеларен план за трасе на обект „Свързващ електропровод
Въздушна линия 110 kV от подстанция 400 kV „Бургас”, до нова
повишаваща подстанция „Енерджи 5” 20/110 kV в поземлен имот
№000236, землище с. Дрянковец, Община Айтос, преминаващо през
територията на Община Бургас и предварително съгласие за промяна
предназначението на части от имоти за проектиране на стъпки на
носещи конструкции (ЖР стълбове).
РЕШЕНИЕ:
Не се подкрепя докладната записка и проекта за решение.
………………………………………………………………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п) Сн. Маджарова

