ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на заместник-председатели на Общинския съвет.
…………………………………………………………….
На основание резултатите от проведения таен избор, Общинският съвет
Бургас,
Р Е Ш И:
Избира за заместник-председатели на Общински съвет – Бургас:
Румен Асенов Ангелов
Руси Динев Куртлаков
Снежана Христова Пренерова
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
2. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Одобряване структурата на Общинската администрация на
Община Бургас
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 4,
Р Е Ш И:
Определя структурата на Общинската администрация в Община Бургас,
съгласно приложения № 1 и № 2 – неразделна част от решението.
……………………………………………………………...

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
3. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас от 27.03.2003 г.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
1. Към чл.12 от Глава втора, Раздел І “Такса за битови отпадъци” се
създават следните алинеи:
Чл.12, ал.1. Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено
вещно право на ползване от ползвателя.
Чл.12, ал.2. Таксата се заплаща в съответствие със Закона за местните
данъци и такси.
Чл.12, ал.3. На предплатилите до 31 март за цялата година, се прави
отстъпка от 10 на сто.
Чл.12, ал.4. За новопридобити имоти, таксата се събира от началото на
следващия месец.
Чл.12, ал.5. За сгради, подлежащи на събаряне таксата се събира
включително и за месеца, през който е преустановено ползването.
Чл.12, ал.6. Не се събира такса за:
1. Сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване на имоти, намиращи се в райони, в които услугите не се
предоставят от общината и общината е уведомила ТДД “МДТ” Бургас.

2. Сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения за всички незастроени имоти, намиращи се в
границите на районите, обявени със заповедта на кмета на общината по чл.14
от Наредбата.
3. Сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения за имотите, които няма да се ползват през цялата
година и лицето по чл.12, ал.1 е подало декларация за това в ТДД “МДТ”.
2. Изменя досегашния текст на чл.13 от Глава втора, раздел І “Такса за
битови отпадъци”, като се заличават думите “съобразно действащото
законодателство” и се добавя “въз основа на одобрена план-сметка за всяка
дейност, включваща необходимите разходи за:
1. Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци –
контейнери, кофи, улични кошчета и др.
2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за тяхното третиране.
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци.
4. Почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и други
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Така измененият текст на чл.13 става ал.1 и се създават нови алинеи по
чл.13, както следва:
Чл.13, ал.2. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за
жилищни имоти на фирми, за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, размерът на
таксата се определя – пропорционално /в промил/ върху данъчната оценка на
имота.
Чл.13, ал.3. За нежилищни имоти, размерът на таксата се определя, както
следва:
1. За услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения – според количеството на
битовите отпадъци в левове за година на стандартен съд.
2. За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване – пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на активите
/сгради, земя/.
Чл.13, ал.4. Когато размерът на таксата се определя според количеството
на битовите отпадъци, лицата по чл.12, ал.1 подават декларация по образец в
Териториална Данъчна Дирекция “Местни данъци и такси” – Бургас в срок до
30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти,
декларацията се подава в 30 дневен срок от датата на придобиването им.

1. С декларацията се посочват вида и броя на необходимите съдове за
битови отпадъци, които ще се ползват през годината, съобразно обявената със
заповед на Кмета на Община Бургас по чл.14 честота на извозване на битовите
отпадъци.
2. Преди подаване на декларацията в Териториална Данъчна Дирекция
“Местни данъци и такси” – Бургас, обстоятелствата по т.1 се съгласуват от
упълномощено със Заповед на Кмета на Община Бургас длъжностно лице.
3. При определяне размера на таксата според количеството на битовите
отпадъци се включват разходите по чл.13, ал.1. Осигуряването на
декларирания брой съдове за битови отпадъци е задължение на лицата по
чл.12, ал.1.
4. Когато лицето по чл.12, ал.1 не е подало декларация в определения
срок или не е осигурило декларираните съдове, таксата се определя –
пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на активите /сгради,
земя/. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част,
като върху разликата се дължат лихви съобразно сроковете за плащане.
3. Изменя досегашния текст на чл.14 от Глава втора, раздел І “Такса за
битови отпадъци” от Наредбата, както следва: След думите “със заповед на
кмета на общината” се допълва “до 30 октомври на предходната година,
обявена публично”.
Така изменения текст става ал.1 на чл.14 от Наредбата и се създава нова
алинея на чл.14:
“За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е
организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за
ползване на депо за битови отпадъци и / или за почистване на територии за
обществено ползване”.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
4. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Определяне размера на местните такси и цени на услуги и
права, предоставяни от Община Бургас и базисни наемни цени за
2004 г.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
1. Приема размера на местните такси по чл.6, ал.1 от ЗМДТ /Приложение № 1/.
2. Приема размера на цените на услуги и права, предоставяни на
Общината по чл.6, ал.2 от ЗМДТ – /Приложение № 2/, със следната
промяна:
В раздел V, т.1 “Цени за звукозаписи и озвучителни услуги на
оркестър “Горещ пясък":
- ред първи, в колона 2 текста “за ползване помещението на
студиото” се заменя със “за звукозаписна дейност”. В колона 5
сумата “10.00 лв./час” се променя на “16.00 лв./час”.
- ред втори, в колона 5 сумата “1 500.00” се променя на “1 200.00”
3. Приема цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране
на битови отпадъци от преместваеми обекти – /Приложение № 3/.
4. Приема размера на базисните наемни цени – /Приложение № 4/, със
следната промяна:
По Б.1. “Бюра за обмяна на валута” предложението за 2004 г.
“25.00 лв./кв.м.” се заменя с “30.00 лв./кв.м.”

5. Одобрява план-сметките за разходите по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на територии за
обществено ползване през 2004 г.
6. Приема годишни такси за битови отпадъци за 2004 г., когато таксата
се
определя според вида и броя на използваните съдове –
/Приложение № 5/.
7. Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2004 година:
7.1. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и
вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
предприятия;
7.1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни
имоти на предприятия, намиращи се в строителните граници на гр.
Бургас и кварталите му – 1.7 %0, върху данъчната оценка на имота,
от които:
- за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци
- 0.9 %0;
- за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения
- 0.2 %0;
- за услугата по поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване - 0.6 %0;
7.1.2. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни
имоти на предприятия, намиращи се в строителните граници на
гр.Българово, с.Черно море, с.Рудник, с.Банево, с.Ветрен,
с.Изворище, с.Драганово, с.Брястовец, с.Миролюбово, с.Маринка,
с.Твърдица, с.Димчево, с.Равнец, с.Братово, Рибарско селище,
лесопарк “Росенец”
- 5.0 %0, върху данъчната оценка на имота,
от които:
- за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци
- 3.0 %0;
- за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения
- 0.5 %0;
- за услугата по поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване - 1.5 %0;
7.2. Размер на годишната такса за битови отпадъци за нежилищни
имоти:
7.2.1. За нежилищни имоти, когато таксата се определя според вида и
броя на използваните съдове, т.е. според количеството –
изчислената стойност по Приложение № 5 + 2.0 %0 върху
отчетната стойност на активите (земя, сгради), от които:

- за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения –
изчислената стойност по Приложение № 5;
- за услугата по поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване
- 3.5 %0;
7.2.2. За нежилищни имоти, намиращи се в строителните граници на гр.
Бургас и кварталите, както и за нежилищни имоти, намиращи се в
строителните граници на гр.Българово, с.Черно море, с.Рудник,
с.Банево, с.Ветрен, с.Изворище, с.Драганово, с.Брястовец,
с.Миролюбово, с.Маринка, с.Твърдица, с.Димчево, с.Равнец,
с.Братово, Рибарско селище, лесопарк “Росенец, когато таксата се
определя пропорционално
- 10 %0 върху отчетната стойност на
активите (земя, сгради), от които:
- за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци
- 5.5 %0;
- за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения - 1.0 %0;
- за услугата по поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване
- 3.5 %0;
7.3. За имотите, намиращи се извън строителните граници на
населените места с изключение на имотите по чл.28, ал.1, се
събира такса за поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване, в размер на 3.0 %0, върху данъчната оценка
на имота.
7.4. За нежилищни имоти, в които преобладаващата част от
работещите са хора със сензорни и физически увреждания – 1 %0
върху отчетната стойност на активите (земя, сгради).
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
5. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Финансиране на временен недостиг на средства за местни
дейности.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.40 от Закона за общинските бюджети Община
Бургас да сключи с Общинска банка АД договор за банков заем тип
овърдрафт в размер до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди)
лева за финансиране на временен недостиг на средства в бюджет 2003
и рефинансиране на непогасения дълг през 2004 година.
2. Упълномощава кмета на Община Бургас да сключи договора с
Общинска банка АД, вкл. да договори конкретните условия.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
6. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Работно облекло на заетите в бюджетната сфера.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
Осигурява средства за работно облекло на заетите в направления
“Образование”, “Култура” и “Социалните дейности” в размер 150 лв. на едно
лице.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
7. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Списък – предложение за обекти от Общинската пътна
мрежа, които да бъдат включени в Националната годишна програма –
2004 година.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
Приема списък – предложение за обекти от Общинската пътна мрежа –
неразделна част от решението, които да бъдат включени в Националната
годишна програма - 2004 година.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
8. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне на право за пътуване с облекчени цени.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
1. Всички нуждаещи се от придружител инвалиди – незрящи и с
увреждания на двигателно-опорния апарат, доказали законното си
право по надлежния ред, граждани на град Бургас, да получат от
съответния превозвач, абонаментна карта за един или два маршрута
по желание, за вътрешно-градския транспорт за дванадесет месеца.
2. Цената, която заплащат тези правоимащи, е един лев за един маршрут
и два лева за два маршрута.
3. Разликата до реалната цена на абонаментните карти да се компенсира
на превозвачите със средства от общинския бюджет.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
9. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Определяне на основните месечни работни заплати на
кметовете на кметства в Община Бургас.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава посочените в докладната записка размери на основните
месечни работни заплати на кметовете на кметства в Община Бургас,
считано от 11.11.2003 г.
2. Определя допълнително месечно възнаграждение за продължителна
работа в размер едно на сто за всяка година трудов стаж, което да се
променя на период от една година.
3. Определя еднократно допълнително възнаграждение на кметовете в
края на годината в размерите посочени в акт на Министерски съвет за
работещите в бюджетната сфера.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
10. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Осигуряване на допълнителни средства по Фонд “Работна
заплата” за 2003 г. в дейностите “Образование” и “Здравеопазване”.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
1. Завишава лимита и ФРЗ с осигуровки за функция “Образование”,
както следва:
ФРЗ

- Държавни дейности
- Общински дейности
Всичко:

198 000
7 500
205 500

Осигур.

Всичко (лв.)

67 500
2 500
70 000

265 500
10 000
275 500

2. Завишава лимита и ФРЗ с осигуровки за функция “Здравеопазване”,
както следва:
- Държавни дейности
25 000
8 500
33 500
3. Завишава плана на приходите по § 1304 “Данък при придобиване на
имущество по дарения и възмезден начин” с 309 000 лева.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
11. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински
съвет Бургас, относно: Определяне на основната месечна заплата на
кмета на Община Бургас.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава основна месечна работна заплата на кмета на Община
Бургас в размер на 1 150 лв., считано от 11.11.2003 година.
2. Определя допълнително месечно възнаграждение за продължителна
работа в размер едно на сто за всяка година трудов стаж, което да се
променя на период от една година.
3. Определя еднократно допълнително възнаграждение в края на
годината в размерите, посочени в акт на Министерския съвет за
работещите в бюджетната сфера.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
12. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински
съвет Бургас, относно: Определяне на представители от Община
Бургас в общото събрание на Националното сдружение на общините
в Република България.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, на основание резултатите от гласуванията,
Р Е Ш И:
Определя за свои представители в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България:
Йоан Кирилов Костадинов
- кмет на Община Бургас, за делегат;
Лена Пройкова Бахчеванова
- председател на Общински съвет
Бургас, за заместник-делегат;
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
13. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Определяне на делегат на Община Бургас в общото
събрание на Асоциацията на българските черноморски общини.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 6,
Р Е Ш И:
Определя председателя на Постоянната комисия по евроинтеграция,
международно сътрудничество, неправителствени организации, международни
програми и предприсъединителни фондове на Общински съвет Бургас, за
представител – делегат на Община Бургас в Общото събрание на Асоциацията
на българските черноморски общини.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
14. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Закупуване на акции от Община Бургас в “Свободна
безмитна зона – Бургас” АД.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържал се - 1,
Р Е Ш И:
1. Община Бургас да закупи полагаемите й се 202 акции по цена 10.00
лева за акция.
2. След изтичане на срока, Община Бургас да се възползва от правото си
да закупи допълнително акции освен предложената квота, ако има
възможност за това, на преференциална цена от 10.00 лв. за акция, с
цел увеличаване на дяловото си участие, като акционер в “Свободна
безмитна зона – Бургас” АД.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
15. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Осигуряване на средства за закупуване на апаратура за
нуждите на “Многопрофилна болница за активно лечение” – Бургас.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 4,
Р Е Ш И:
Община Бургас да осигури средства за закупуване на 33 бр. инфузионни
помпи за нуждите на Отделението по анестезиология, реанимация и
интензивно лечение при “МБАЛ – Бургас” АД на обща стойност до 120 000
/сто и двадесет хиляди/ лева, като окончателната сума се определи след
провеждане на съответната процедура по Закона за обществените поръчки от
страна на “МБАЛ – Бургас” АД – Бургас. Средствата да се осигурят до края на
2003 г., а при невъзможност – до края на м. февруари 2004 г.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
16. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изграждане на паметник на поета Христо Фотев.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
1. Отрежда терен за изграждане на паметник на Христо Фотев – почетен
гражданин на град Бургас /посмъртно/, в Приморски парк.
2. Осигурява средства за изграждане на паметника чрез бюджет – 2004.
3. Възлага на кмета на Община Бургас да осъществи процедурите по
проектиране и изграждане на паметника.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
17. Докладна записка от д-р Любомир Стоичков – управител на
“Медицински център-І-Бургас” ЕООД, относно: Необходимост от
спешни мерки за предотвратяване на течове от покривното покритие
на “МЦ-І-Бургас” ЕООД.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 4,
Р Е Ш И:
1. Дава по принцип съгласие да се отпуснат финансови средства за
ремонт на покривното покритие на “Медицински център-І-Бургас”
ЕООД.
2. Точният размер на средствата да бъде определен от специализирана
комисия, която да внесе това остойностяване в Комисията по
устройство и развитие на територията, благоустрояване и комунални
дейности. Паралелно с това да се направи констативен протокол за
причините за тези дефекти.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
18. Предложение за промяна в Правилника за дейността на Общинска
агенция за приватизация – Бургас.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
Да се направи промяна в чл.4 на Правилника за дейността на Общинска
агенция за приватизация – Бургас, като общият брой на членовете на
Надзорния съвет от 10 стане на 11, от които 9 представители на Общинския
съвет и 2 представители на Общинска администрация.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
19. Избор на членове на Надзорен съвет към Общинска агенция за
приватизация.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
Избира Надзорен съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас,
от 11 члена, в състав:
Георги Петров Дракалиев
Малина Георгиева Бакалова
Евгения Тодорова Попеску
Любен Петров Чардаков
Петър Ангелов Петров
Тодор Стойчев Стамболиев
Татяна Добрева Бялкова
Димчо Грудев Грудев
Димитър Николов Николов
Представител от Общинска администрация
Представител от Общинска администрация
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
20. Избор на членове в Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за
уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове и избор на председател на комисията.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, на основание резултатите от гласуванията,
Р Е Ш И:
1. Определя 7 члена числен състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от
ЗУЖВГМЖСВ, от които 5 общински съветници и 2 представители на
Общинска администрация.
2. Избира Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ, в състав:
Желязко Георгиев Матев
Стефан Атанасов Чапкънов
Христо Господинов Господинов
Александър Христов Панговски
Живко Тончев Тончев
Представител на Общинска администрация
Представител на Общинска администрация
3. Избира Желязко Георгиев Матев – общински съветник, за
председател на комисията.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
21. Избор на членове на Тръжна комисия.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 4,
Р Е Ш И:
1. Избира Тръжна комисия от 9 члена, от които 6 общински съветници и
3 представители на Общинската администрация:
Георги Василев Манев
- общински съветник;
Димитър Савов Коруджиев
- общински съветник;
Антонио Христов Душепеев
- общински съветник;
Бранимир Харалампиев Петров
- общински съветник;
Петър Ангелов Петров
- общински съветник;
Симеон Георгиев Георгиев
- общински съветник;
Представител на Общинска администрация;
Представител на Общинска администрация;
Представител на Общинска администрация;
2. Избира общинските съветници:
Антонио Христов Душепеев – за председател на Тръжната
комисия;
Димитър Савов Коруджиев – за заместник-председател на
Тръжната комисия.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
22. Определяне на представител на Общинския съвет в Комисията по
чл.5, ал.4 от Наредбата за реда за издаване на разрешения за
поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане и рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с 23 гласа “за”, против – 0, въздържали се 11,
Р Е Ш И:
Определя Григорий Димитров Манолов - за представител на Общински
съвет Бургас в Комисията по чл.5, ал.4 от Наредбата за реда за издаване на
разрешения за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни
елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
23. Определяне на представител на Общинския съвет в Областен съвет
за регионално развитие, на основание чл.9, ал.2 от ЗРР.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 4,
Р Е Ш И:
Определя Костадин Иванов Марков – за представител на Общинския
съвет в Областен съвет за регионално развитие - Бургас.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№3
На 19.12.2003 година, град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от
9:30 часа се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
24. Попълване състава на постоянни комисии към Общинския съвет.
…………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0,
въздържали се - 4,
Р Е Ш И:
Отлага разглеждането на въпроса за следващо заседание на Общински
съвет – Бургас.
……………………………………………………………...
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

