ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
…………………………………………………………….…………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
2. Приемане на Програма за работата на Общински съвет Бургас за 2004
година.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Приема Програма за работата на Общински съвет – Бургас за периода
01.01.2004 г. – 31.12.2004 г., с всички направени в заседанието предложения за
промени и допълнения.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
3. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Приемане мрежата на учебните заведения и приема на ученици за учебната
2004/2005 г. в Община Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием на ученици в 86 паралелки
в І-ви клас и в 3 паралелки в І-ви подготвителен клас в училищата, съгласно
Приложение № 1.
2. Да се изготви предложение до Министъра на образованието и науката
Общинско начално училище – Бургас да се преобразува във филиал на СОУ
“Иван Вазов” – Бургас.
3. Да се изготви предложение до Министъра на образованието и науката НУ
“Св. Климент Охридски” – с. Брястовец – с. Драганово да се преобразува
във филиал на ОУ “Христо Ботев” – м.с. Черно море.
4. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием на ученици в 86 паралелки
в V-ти клас, съгласно Приложение № 1.
5. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием на ученици в 1 паралелка в
V-ти клас и 1 паралелка в VІ-ти клас в ПМГ “Акад. Н. Обрешков” в рамките
на общия прием на ученици в V-ти и VІ-ти клас, съгласно Приложение № 1.

6. Утвърждава прием на ученици в 17 паралелки в ІХ-ти клас за учебната
2004/2005 година, съгласно Приложение № 1.
7. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием на ученици в 1 паралелка
ІХ-ти клас без конкурсен изпит с профил “Технологичен - Стопански
мениджмънд” в рамките на общия прием в СОУ “Константин Преславски”.
8. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием на ученици в 1 паралелка
ІХ-ти клас без приемем изпит с профил “Технологичен – Информационни
технологии” в рамките на общия прием в СОУ “Константин Петканов”.
9. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием на ученици в 1
профилирана паралелка в ІХ-ти клас с конкурсен изпит - профил “Музика”
в СОУ “Димчо Дебелянов”, съгласно Приложение № 3.
10. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием на ученици в 2
профилирани паралелки в ІХ-ти клас с конкурсен изпит – 1 паралелка с
профил “Музика” и 1 паралелка с профил “Хореография” в СОУ “Добри
Чинтулов”, съгласно Приложение № 3.
11. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием на ученици с конкурсен
изпит след завършен VІІ-ми клас в 39 паралелки в училищата, съгласно
Приложение № 2.
12. Предлага на РИО на МОН да утвърди прием на ученици в НЕГ “Гьоте” и
АЕГ “Гео Милев” по 20 ученика в паралелка, поради маломерността на
класните стаи по проект.
13. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием на ученици в 34 паралелки
в професионалните гимназии и 1 професионална паралелка в СОУ “Йордан
Йовков”, съгласно Приложение № 4.
14. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием на ученици в 2 паралелки
ІХ-ти клас във Вечерна гимназия “Захари Стоянов”, съгласно Приложение
№1
15. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием на ученици в 1 паралелка
подготвителен І-ви клас и 1 паралелка І-ви клас в ПУ “Отец Паисий”.
16. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием на ученици в 2 паралелки
в V-ти клас в ПУ “Отец Паисий”.
17. Утвърждава за учебната 2004/2005 година 9 полуинтернатни групи в ПУ
“Отец Паисий”.
18. Общинският съвет дава принципно съгласие за учебната 2005/2006 година
да бъде предложено на Министъра на образованието и науката разкриване
на професионално обучение с прием след VІІІ-ми клас в ПУ “Отец
Паисий”.
19. Утвърждава за учебната 2004/2005 година в ОУ “Пейо Яворов” общо 4
специални паралелки и 3 полуинтернатни групи за деца с увреден слух.

20. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием в Спортно училище
“Юрий Гагарин” на ученици в 1 паралелка – общинска поръчка след
завършен V-ти клас, с допълване броя на учениците в VІІ-ми и VІІІ-ми клас
за спорт – футбол, при спазване на следните условия:
Приемът да е съобразен с необходимостта от елитни спортисти за
представителните мъжки и женски отбори в Община – Бургас;
Задължава директора на Спортно училище “Юрий Гагарин” да сключи и
контролира изпълненията на договори с президентите на спортни
клубове, заявили прием в общински паралелки, за задълженията по
осигуряване на изискуемите условия за учебно-тренировъчен процес и
издръжката на учениците, включително и финансови;
21. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием в Спортно училище
“Юрий Гагарин” на ученици в 2 паралелки – държавна поръчка, след
завършен VІ-ти клас.
22. Утвърждава за учебната 2004/2005 година прием в Спортно училище
“Юрий Гагарин” на ученици в 1 паралелка ХІІІ-ти клас по специалността
“Спортен мениджмънд” при условие, че се запази разпределението на
класните стаи между Спортно училище и Средно музикално училище.
23. Утвърждава за учебната 2004/2005 година 145 ПИГ в училищата, съгласно
Приложение № 5 при условие, че бъде осигурено допълнително
финансиране за Фонд “Работна заплата” в размер на 600 000 лева.
24. Утвърждава за учебната 2004/2005 година 2 групи ПДГ в НУ “Д-р Петър
Берон” – с. Рудник и 1 група ПДГ в НУ “Св. Климент Охридски” –
с. Брястовец – с. Драганово.
25. Утвърждава за учебната 2004/2005 година 23 групи задължително
предучилищно обучение в училищата, съгласно Приложение № 5.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
4. Утвърждаване на програма “Култура” на Община Бургас за 2004 година.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Утвърждава Програма “Култура” на Община Бургас за 2004 година, с
направените предложения за допълнения, а именно:
Организиране на Национална изложба “Приятели на морето”, с
основен организатор Групата на бургаските художници и Община
Бургас;
Чествания, посветени на 125 години от създаването на Бургаската
болница – първото полугодие на 2004 година;
Финансови средства да се осигурят с приемането на бюджета на Община
– Бургас.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
5. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
издигане Паметник на моряка в Приморски парк – Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, на основание резултатите от гласуванията,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава терена за ситуиране Паметник на моряка в Приморски
парк – Бургас в оста на Мостика, на горното ниво на Казиното, в
площта между ската и алеята.
2. Осигурява средства за проектиране и изграждане на паметника чрез
бюджет – 2004 година.
3. Възлага на Кмета на Община Бургас да осъществи процедурите по
проектиране, съгласуване и изграждане на паметника.
4. Построяването да се осъществи, след построяване на Войнишкия
паметник и Паметника на Христо Ботев.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
6. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински съвет
Бургас, относно: Допълнение в решение по протокол № 43/12.02.2003 г. на
Общински съвет – предложение до Министерски съвет на Република
България за безвъзмездно прехвърляне собствеността върху недвижим имот
– частна държавна собственост на Община Бургас за “Областен диспансер
за психични заболявания със стационар “Проф. Иван Темков” ЕООД –
Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Допълва решението си, взето с Протокол № 43 от заседанието на
Общински съвет Бургас на 12.02.2003 година, като предложението е да бъде
прехвърлен безвъзмездно на Община Бургас следния недвижим имот – частна
държавна собственост: Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, парк “Езеро”,
представляващ масивна сграда, състояща се от високо 14-етажно тяло /сутерен
от 286 кв.м., І етаж - 233.43 кв.м. и от ІІ до ХІІІ етажи - 235.95 кв.м., ХІV етаж 148.84 кв.м./ и ниско тяло на един етаж, застроено на 750 кв.м.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
7. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация, относно:
Приемане на списък за приватизация, съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – ДВ
бр.28/2002 година;
Представяне на годишни финансови отчети за 2003 година от
управителите на общински фирми;
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, приема Списък за
приватизация на общинското участие в капитала на търговските
дружества – Приложение № 1.
2. Задължава управителите на общинските фирми в срок до 05.03.2004 г.
да представят на председателя на Надзорния съвет на Общинска
агенция за приватизация годишните си финансови отчети за 2003
година, придружени със справка от аналитичните ведомости от
сметки 201 и 203.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
8. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Осигуряване на средства за покриване на част от разходите за
участие на Ансамбъла за македонски народни песни – Бургас в
международна културна проява в Република Гърция.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 5,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Предоставя на Ансамбъла за македонски народни песни от град Бургас
сумата от 1 500 (хиляда и петстотин) лева, необходими за покриване на част от
разходите за гастрол по покана в Република Гърция.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
9. Предложение от Постоянната комисия по устройство и развитие на
територията, благоустрояване и комунални дейности, за промяна на
решение по точка 11 от дневния ред на проведено заседание на Общински
съвет Бургас, отразено в Протокол № 5/29.01.2004 г.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за
устройство на територията, Общинският съвет - Бургас одобрява ПУП на
с. Рудник и м.с. Черно море.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
10. Определяне на представител на Община Бургас в Българска асоциация по
балнеотуризъм за мандат 2003-2007 г.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Определя д-р Ваню Стефанов Хърков – общински съветник, за
представител на Община Бургас в Българска асоциация по балнеотуризъм за
мандат 2003-2007 година.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
11. Докладна записка от д-р Боян Будаков и д-р Кънчо Марангозов – общински
съветници, относно: Отчет за дейността на лечебните заведения – ЕООД с
общинско участие за периода от 2000 до 2003 г.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. До 30.04.2004 г. Комисията по здравеопазване, Комисията по общинска
собственост, общински предприятия и търговски дружества с общинско
участие и Комисията по икономика и инвестиции да разгледат дейността и
финансовите отчети на лечебните заведения – ЕООД за доболнична помощ:
“ДКЦ-І-Бургас” ЕООД, “ДКЦ-ІІ-Бургас” ЕООД, “МЦ-І-Бургас” ЕООД,
“МЦ-ІІ-Бургас” ЕООД, “МЦ-ІІІ-Бургас” ЕООД, “МЦ-ІV-Бургас” ЕООД,
“МЦ-V-Бургас” ЕООД, “СЦ-І-Бургас” ЕООД, “МТЛ-І-Бургас” ЕООД и
“ДСМ-Бургас” ЕООД за периода от 01.06.2000 – 31.12.2003 година.
2. До 30.05.2004 г. на лечебните заведения за болнична помощ: “МОДОЗСБургас” ЕООД, “СБАЛПФЗ-Бургас” ЕООД, “ДПЗ “Проф. Иван ТемковБургас” ЕООД, “ДКВЗ-Бургас” ЕООД, “Общински аптеки” ЕООД – Бургас,
за периода от 01.01.2000 – 31.12.2003 година.
3. Управителите на лечебни заведения – ЕООД общинска собственост,
изброени в т.1 и т.2, да представят в Общинския съвет съответните
финансови отчети, ревизионни актове и всички други справки и документи,
искани от комисиите:

Книжата на дружеството – съдебна регистрация, Дружествен договор и
други книжа по смисъла на Търговския закон;
Съответните финансови отчети и счетоводни баланси за 2000, 2001,
2002, 2003 г.;
Ревизионни актове за периода 2000-2003 г.;
4. Управителите да представят самооценка за действителното с състояние на
дружеството, както и предложения за подобряване състоянието на
лечебните заведения и мотивирани искания за капиталови разходи към
Общинския съвет.
5. След приключване на проверките комисиите да излязат с предложение за
отстраняване на констатираните нарушения и с конкретни мерки, които ще
доведат до по-ефективно и качествено медицинско обслужване на
населението на Община Бургас.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
12. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник, относно:
Сключване на договори за управление с управителите на лечебни заведения
– ЕООД с общинска собственост.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет отменя решенията, договорите за управление с
управителите на общински ЕООД да се сключват с председателя на
Общинския съвет.
2. Общинската администрация да изготви нов типов договор за
управление на лечебните заведения – ЕООД общинска собственост,
където да се избягнат описаните в докладната записка нарушения.
3. Проект за този типов договор да се представи в Постоянните комисии
по Здравеопазване, Законност и обществен ред и Общинска
собственост, общински предприятия и търговски дружества с
общинско участие.
4. В срок до 31.03.2004 година Кметът на Община Бургас да подпише
договори за управление:
с управителите на “Диагностично-консултативен център-І-Бургас”
ЕООД, “Диагностично-консултативен център-ІІ-Бургас” ЕООД,
“Медицински център-І-Бургас” ЕООД, “Медицински център-ІІБургас” ЕООД до 30.06.2006 година.

с управителите на “Стоматологичен център-І-Бургас” ЕООД,
“Медицински център-ІІІ-Бургас” ЕООД до 30.09.2006 година.
с управителя на “Медико-техническа лаборатория” ЕООД до края
на втори 3-годишен мандат.
…………………………………………………………….…
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
13. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник, относно:
Изясняване капитала на лечебните заведения – ЕООД с общинска
собственост.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. Общинската администрация да изясни статута на включените в капитала на
лечебните заведения – ЕООД общинска собственост, сгради и прилежащите
им терени.
2. Общинската администрация да изготви предложение до Общинския съвет
за промяна статуса на сградите, включени в капитала на лечебните
заведения – ЕООД от публична общинска в частна общинска собственост срок до 30.03.2004 година.
3. Кметът на Община Бургас да извърши необходимите процесуални действия
по деактуването на тези сгради от публична и актуването им като частна
общинска собственост – срок до 30.04.2004 година.
4. Задължава управителите на лечебните заведения – ЕООД, ползващи части
от сгради и включени в капитала на друго ЕООД да заплащат наем в размер
на 1 лв./кв.м., както и да заплащат разходите по стопанисването на общи
части, ел.ток, вода, охрана и отопление пропорционално на частта от
сградата, която ползват или по показания на измервателни уреди.

5. Наемните отношения по т.4 се уреждат между дружествата с договор за
наем.
6. Задължава управителите на лечебни заведения, получаващи наеми да
изразходват получените суми от наем /без тези за охрана, вода, ел.ток,
отопление/ да се използват само за ремонт и поддръжка на сградния фонд.
7. Задълженията по т.6 да се прилагат и при договорите с други ползватели на
сградата – лични лекари, аптеки, лаборатории, социални кабинети и други.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
14. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник, относно:
Провеждане на семинар за обучение на общински съветници и издаване на
актуализиран Наръчник на общинския съветник.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. До края на м. април 2004 година да се проведе семинар за обучение на
общинските съветници, като организацията се възлага на Председателя на
Общинския съвет.
2. Финансирането да е за сметка на бюджета на Община Бургас.
3. Да се търси съдействие от Националното сдружение на общините и други
фондации за финансовото и кадрово осигуряване на мероприятието.
4. Да се издаде актуализиран Наръчник на общинския съветник от Община
Бургас със средства от бюджета, в срок до 31.05.2004 година.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
15. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи
се в с. Брястовец.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продадат недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез
провеждане на търг по реда на Глава VІІ от НРПУРОИ с начална тръжна цена,
както следва:
УПИ І-179 в кв.27 по плана на с. Брястовец, с площ от 1 375 кв.м.,
ведно с построената едноетажна масивна сграда със застроена площ
от 355.40 кв.м. и избено помещение със застроена площ от 23 кв.м.,
отредени за комплексно обществено обслужване с начална тръжна
цена от 13 412 лева (без ДДС) – Акт за общинска собственост № 3 636
от 15.03.2003 година.
УПИ ХХ-179 в кв.27 по плана на с. Брястовец, с площ от 1 275 кв.м.,
ведно с построената едноетажна масивна сграда със застроена площ
от 92.96 кв.м., отреден за комплексно обществено обслужване с
начална тръжна цена от 4 409 лева (без ДДС) – Акт № 3 634 от
15.05.2003 година.

УПИ ХVІІІ-179 в кв.27 по плана на с. Брястовец, с площ от 820 кв.м.,
отреден за комплексно обществено обслужване с начална тръжна
цена от 1 640 лева – Акт № 3 635 от 15.05.2003 година.
УПИ ХІХ-179 в кв.27 по плана на с. Брястовец, с площ от 922 кв.м.,
отреден за комплексно обществено обслужване с начална тръжна
цена от 1 844 лева – Акт № 3 633 от 15.05.2003 година.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
16. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Настаняване на Съюза на офицерите и сержантите от запаса в имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. “Ал. Велики” № 37.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за срок от 3 (три) години на Съюза на офицерите
и сержантите от запаса – гр. Бургас, недвижим имот, представляващ
самостоятелен обект в едноетажна масивна сграда, състоящ се от зала,
сервизни помещения и склад, с обща полезна площ от 84.10 кв.м., при
граници: изток – преграден зид; запад – калканен зид; север – вътрешен двор
/УПИ ІІ, кв.164/; юг – ул. “Ал. Велики”, при месечна наемна цена, в размер на
79.47 /седемдесет и девет цяло и четиридесет и седем/ лева, без ДДС.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
17. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Настаняване на дружество на диабетици и инвалиди “Зора-2000” в обособен
обект № 1, находящ се в сградата на ул. “Ал. Велики” № 37 – Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на Дружество за
диабетици и инвалиди “Зора – 2000” гр. Бургас, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, ул. “Цар Иван Шишман” № 20-А, ет.1, недвижим имот
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. “Александър
Велики” № 37, представляващ обособен обект № 1 с полезна площ 60.15 кв.м.,
при граници: изток – ул. “Патриарх Евтимий”; запад – стълбище; север - обект
№ 2; юг – ул. “Ал. Велики”, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер
на 50 лева /без ДДС/.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
СИ/СИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
18. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Настаняване на Областен ромски съюз – Бургас в част от имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. “Шейново” № 24.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на Областен ромски
съюз – Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. “Победа”,
ул. “Кубрат” бл. 4, вх. “Б”, ет. 8, недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. “Шейново” № 24, представляващ
помещение с полезна площ 27.11 кв.м., при граници: изток – стълбище; запад –
вътрешен преграден зид; север – външен зид, ул. “Цариградска”; юг – коридор,
срещу заплащане на месечна наемна цена, в размер на 23.00 лева /без ДДС/.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
19. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Промяна в предназначението на поземлен имот пл. № 108 по плана на ж.к.
“Славейков” по чл.9, ал.3 от ЗУТ.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за промяна предназначението на имот пл. № 108 в УПИ І,
кв.45, ж.к. “Славейков”, от терен предвиден с ПРЗ за озеленени площи за
широко обществено ползване, в терен за обществено-обслужващи дейности –
Християнски културен център.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
20. Докладна записка от Димитър Терзиев – управител на “Хляб и хлебни
изделия” ЕООД, относно: Решение за ползване на кредит и обезпечението
му с ипотека и залог.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Разрешава “Хляб и хлебни изделия” ЕООД гр.Бургас да договори и изтегли
кредит в размер до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева.
2. Дава съгласието си “Хляб и хлебни изделия” ЕООД гр. Бургас да обезпечи
разрешения кредит с учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи
по преценка на дружеството, с изключение на тези обекти, които са
включени в списъка за приватизация.
3. Задължава управителя на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас, след
сключване на договора да започне процедура по предоговаряне на
обезпечението по кредита.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
21. Докладна записка от Тодор Христов – управител на “Благоустройствени
строежи” ЕООД, относно: Разрешение за ползване на кредит и
обезпечението му с ипотека и залог.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Разрешава на ЕООД “Благоустройствени строежи” – Бургас да изтегли
кредит в размер до 2 000 000 (два милиона) лева, който да бъде обезпечен с
учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи по преценка на
дружеството, като задължава управителя да представи на Комисията по
бюджет и финанси:
Списък на задълженията, които ще бъдат погасени с кредита;
Списък на имотите, които ще бъдат предложени на банкови
институции за обезпечаване на кредита;
2. Разрешава на ЕООД “Благоустройствени строежи” – Бургас да получи
банкови гаранции в полза на ПЕНТА ОУШЪН / МИЦУБИШИ Джойнт Венчър
за:
Авансово плащане - 2 037 284 лева;
Добро изпълнение - 1 018 642 лева;
като обезпечаването е със залог на бъдещи вземания по сключения договор на
16.12.2003 година между “Благоустройствени строежи” ЕООД - Бургас и
ПЕНТА ОУШЪН / МИЦУБИШИ Джойнт Венчър.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
22. Докладна записка от Васил Караманов – зам.-кмет на Община Бургас,
относно: Одобряване командировки на г-н Йоан Костадинов – кмет на
Община Бургас за 2003 г.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
одобрява командировките /дневни и нощувка/ на г-н Йоан Костадинов – кмет
на Община Бургас за 2003 година, както следва:
1. 21-23.01.2003 г.
Бургас-София-Бургас
216.00 лв.
2. 26-27.01.2003 г.
Бургас-Свиленград-Бургас
27.80 лв.
3. 30-31.01.2003 г.
Бургас-София-Бургас
24.00 лв.
4. 01-08.04.2003 г.
Бургас-София-Бургас
102.00 лв.
5. 30.06.-03.07.2003 г.
Бургас-София-Бургас
126.00 лв.
6. 10-11.07.2003 г.
Бургас-София-Бургас
24.00 лв.
7. 26-27.11.2003 г.
Бургас-София-Бургас
24.00 лв.
8. 17-18.12.2003 г.
Бургас-София-Бургас
24.00 лв.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
23. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Финансово съдействие за оперативно лечение на директора на
Професионална гимназия по строителство и архитектура – Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Определя сума в размер на 2 000 (две хиляди) лева, която да се
предостави за лечение на Веселин Пъйнев – директор на Професионална
гимназия по строителство и архитектура – гр. Бургас.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
24. Молби от граждани за финансова помощ и опрощаване на данъчни и други
задължения.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Отпуща финансова помощ на семейство Фиданови, в размер на 2 000
(две хиляди) лева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
24. Молби от граждани за финансова помощ и опрощаване на данъчни и други
задължения.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с 4 гласа “за”, против – 5, въздържали се –
23,
Р Е Ш И:
По молбата на Иван Георгиев Арабаджиев - не дава съгласие да бъде
опростено данъчното задължение.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
24. Молби от граждани за финансова помощ и опрощаване на данъчни и други
задължения.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с 1 глас “за”, против – 8, въздържали се –
24,
Р Е Ш И:
По молбата на Тончо Господинов Гешев – не дава съгласие да бъде
опростено данъчното задължение.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№6
На 19.02.2004 година (четвъртък), 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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
25. Попълване състава на Постоянни комисии на Общински съвет – Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Избира Георги Димитров Найденов - за член на Постоянната комисия по
образование и наука и на Постоянната комисия по култура и вероизповедания
на Общински съвет – Бургас.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

