ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания.
2. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник от
“СДС и коалиция”, относно: Допълнение на чл.33, ал.1 от Правилника
за работата на Общинския съвет.
3. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промяна на таксите за ползване на тротоари, улични платна и
други терени за търговска дейност на открито, включително
разполагане на маси и др. и цени за услуги за събиране,
транспортиране и депониране на отпадъци от преместваеми обекти за
2004 година.
4. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Упражняване на обществен контрол на системата за социално
подпомагане.
5. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Одобряване разпределението на субсидията за 2004 година за
финансово подпомагане на лицензираните спортни клубове от Община
Бургас и финансиране на спортната програма на Общината за 2004
година.
6. Докладна записка от Димитър Николов – общински съветник от “СДС
и коалиция”, относно: Изработване на карта на подходящите за
инвестиране свободни общински терени на територията на Общината.

7. Докладна записка от Тодор Стамболиев – общински съветник, относно:
Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения
посредник на територията на Община Бургас.
8. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински
съвет Бургас, относно: Изменение в Наредбата за условията и реда, при
които общината упражнява правата си на собственик върху
общинската част от капитала на търговските дружества.
9. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет
на Общинска агенция за приватизация, относно: Предложение за
продажба на общински обект: Магазини “Хаша”, ул. “Христо Ботев” №
61-67, като същите бъдат разделени на два самостоятелни обособени
обекта.
10. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет
на Общинска агенция за приватизация, относно: Допълване на
Списъците за приватизация на Община Бургас, съгласно чл.3, ал.2 и
чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол.
11. Докладна записка от Христо Николов – управител на “Обреден
комплекс” ЕООД – Бургас, относно: Изменение на цените на
задължителните платими услуги за погребенията.
12. Приемане на Отчет и Програма за действие на Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

13. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане на Наредба за преместваемите обекти за търговски
и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане
на територията на Община Бургас.
14. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се
в гр. Бургас, кв. “Георги Димитров”, бл. 17, вх. 1 – избено помещение.
15. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Настаняване на Регионална организация на Съюза на

инвалидите в България – Бургас, в част от имот – публична общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Зорница”, бл. 47, вх. 7.
16. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на ид.ч. от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. Апостол Карамитев” № 10.
17. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Съгласие за извършване на строеж в съсобствен имот,
находящ се в гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 81-83.
18. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Настаняване на сдружение “Самотна майка” Бургас, в имот –
частна общ. собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл. 53,
между вх. 8 и 9.
19. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Ликвидация на съсобственост, чрез равностойна замяна на
имота, находящи се в ж.к. “Меден Рудник”, зона “А”, гр. Бургас.
20. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на ид.ч. от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Братя Миладинови”, УПИ І
в кв. 41.
21. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Доброволна делба на недвижим имот: УПИ ІV-21, УПИ V-21,
1870, УПИ VІ-1868, 1869 в кв. 42 по ПУП – ПРЗ на ж.к. “Братя
Миладинови”.

22. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Учредяване право на строеж към търговски обекти – частна
общинска собственост, изградени върху общинска земя, находяща се в
гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, ул. “Перущица” № 62.
23. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне на помещение в част от имот – публична
общинска собственост за нуждите на “Българска телекомуникационна

кампания” АД - София, Районно управление “Далекосъобщения” –
Бургас.
24. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр.
Бургас, ж.к. “Лазур”, кв. 24, УПИ VІІ-474.
25. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на ид.ч. от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, кв. 24, УПИ Х-483.
26. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на ид.ч. от недвижим имот – частна общинска
собственост, съставляващ УПИ ІІ в кв. 7 по плана на с. Маринка,
съсобствен между Община Бургас и Църковно настоятелство с.
Маринка.
27. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Учредяване право на строеж за изграждане на масивна сграда
“Автостанция” в УПИ ХХІV, кв. 142 по плана на ж.к. “Меден Рудник”,
гр. Бургас, чрез провеждане на конкурс по реда на Глава VІІ от
НРПУРОС.
28. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на идеални части от недвижими имоти – частна
общинска собственост от физически лица, съсобственици с Община
Бургас.
29. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска
собственост, находящи се в с. Твърдица и с. Димчево.
30. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне на имат – публична общинска собственост,
находящ се в гр. Бургас, имот пл. № 917 в кв. 1135, за нуждите на
Център за спешна медицинска помощ – Бургас.
31. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промяна на граница на зона от гр. Бургас, по смисъла на чл.
101 на ЗДС.

32. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отмяна на решение по точка 5, подточка 1 от дневния ред на
проведеното на 29.01.2004 година заседание на Общински съвет Бургас,
отразено в Протокол № 5.
33. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне на помещения – общинска собственост на
Ансамбъл за македонски песни “Гоце Делчев” при “ВМРО –
Пелистер”, гр.Бургас.
34. Докладна записка от Снежана Пренерова и Руси Куртлаков –
общински съветници, относно: Наименуване Бургаската художествена
галерия на името на известния български художник Петко Задгорски.
35. Приемане на Отчет за изпълнение на план-сметката на Местната
комисия по ЖСВ за 2003 година и план-сметка за 2004 година.
36. Докладна записка от общинските съветници от “СДС и “Гергьовден”
при Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
2. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник от “СДС
и коалиция”, относно: Допълнение на чл.33, ал.1 от Правилника за работата
на Общинския съвет.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет Бургас, с 23 гласа “за”, против – 4,
въздържали се – 11,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА направеното предложение за изменение на чл.33, ал.1 от
Правилника за работата на Общинския съвет и взаимодействието му с
Общинската администрация.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
3. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Промяна на таксите за ползване на тротоари, улични платна и други терени
за търговска дейност на открито, включително разполагане на маси и др. и
цени за услуги за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от
преместваеми обекти за 2004 година.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема от мотивите на докладната записка да отпадне цитираният чл.120,
ал.4 от ППЗТСУ.
2. Намалява размера на таксите за 1 кв.м. за ползване на тротоари, улични
платна и временни преместваеми обекти по зони без супер-зона, включваща
ул. “Александровска”, “Гаров площад”, площад “Тройката”, площада пред
Бургаски свободен университет, Приморски парк и ул. “Богориди”, считано
от 01.04.2004 г., както следва:
Било
Става
на ден
на месец
на ден на месец
2.1. І зона
0.80
15.00
0.75
14.00
2.2. ІІ зона
0.70
12.00
0.65
8.00
2.3. ІІІ зона
0.60
9.00
0.30
4.00
2.4. ІV зона
0.50
6.00
0.25
3.00

3. Намалява цените на услугите за събиране, транспортиране и депониране на
битови отпадъци от преместваеми обекти за всички зони и следните
дейности по приложение № 3 с 30%, считано от 01.04.2004 г.
3.1. Продажба на цветя;
3.2. Продажба на промишлени стоки;
3.3. Услуги;
3.4. Продажба на вестници, списания, книги, книжарски стоки;
4. Променя зоната на обекти, разположени в Приморски парк от “Първа” към
“Супер-зона” за периода 1 юни – 30 септември.
5. Възлага на Общинската администрация да внесе на следващото заседание
на Общинския съвет предложение за преминаване на всички обекти по
чл.56 от ЗУТ.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
4. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Упражняване на обществен контрол на системата за социално подпомагане.
…………………………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Приема числен състав на Общественият съвет за социално
подпомагане от 9 души.
2. Отлага гласуването на уточнен състав на Обществения съвет за
социално подпомагане за следващото заседание на Общинския съвет,
който да се обсъди в постоянните комисии, по предложение на
групите общински съветници.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
5. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Одобряване разпределението на субсидията за 2004 година за финансово
подпомагане на лицензираните спортни клубове от Община Бургас и
финансиране на спортната програма на Общината за 2004 година.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
І. Одобрява разпределението на предвидената в бюджета за 2004 година
сума от 96 хил.лв. за финансово подпомагане на лицензираните спортни
клубове от Община Бургас, както следва:
1. БК “Черноморец”
баскетбол
30 000 лв.
2. СК “Делфин”
баскетбол
3 000 лв.
3. СК “Черноморец”
кл.борба
3 000 лв.
4. СК “Порт”
хандбал мъже
4 000 лв.
5. СК “Авес”
хандбал жени
3 000 лв.
6. СК “Бургас-93”
хандбал
3 000 лв.
7. СК “Вая-94”
лека атлетика
2 000 лв.
8. СК “Бургас”
лека атлетика
3 000 лв.
9. КВТ “Черноморец”
вдигане тежести 4 000 лв.
10.АКВТ “Бургас”
вдигане тежести 5 000 лв.
11.КВТ “Титан”
вдигане тежести 2 000 лв.
12.СКВТ “Черно море”
вдигане тежести 2 000 лв.
13.ПК “Черноморец”
плуване
3 000 лв.
14.ПК “Бриз”
плуване
4 000 лв.
15.ПК “Метропол”
плуване
2 000 лв.
16.СКХГ “Черноморец”
худ.гимнастика
4 000 лв.

17.СКХГ “Олимпия”
18.СК “Шатълкок 2000”
19.СКР “Бургас”
20.СК “Аякс”
21.СК “Нефтохимик”
22.СК “Нефтохимик”
23.СК “Тривия”
24.СК “Атлантик”
25.СК “Глухи”
26.СК “Водна топка”

-

худ.гимнастика
2 000 лв.
бадминтон
1 000 лв.
ръгби
1 000 лв.
кикбокс
2 000 лв.
св.борба
3 000 лв.
шахмат
2 000 лв.
ам.футбол жени 1 000 лв.
културизъм
3 000 лв.
тенис на маса
2 000 лв.
водна топка
2 000 лв.
Общо:
96 000 лв.
ІІ. Одобрява сумата за награждаване на изявени спортисти, в размер на 2 000 лв.
ІІІ. Одобрява сумата за подготовка на състезатели – участници в
Олимпиада 2004 година – Гърция, в размер на 5 000 лв.
ІV. Одобрява сумата за национални и международни спортни
мероприятия, провеждани под шефството на Община Бургас през 2004 година,
в размер на 97 000 лв., разпределени както следва:
1. Турнир по хандбал за подрастващи “Д. Гурбалов”
4 000 лв.
2. Межд.турнир по спортни танци “Купа Бургас”
10 000 лв.
3. Межд.турнир по худ.гимнастика “Ж.Шишманова” 30 000 лв.
4. Репуб.турнир по худ.гимнастика “Ж.Шишманова”
2 000 лв.
5. Международен турнир за инвалиди
10 000 лв.
6. Спортни мероприятия за Седмица на морето
2 000 лв.
7. Спортни мероприятия за празника на Бургас
3 000 лв.
8. Межд.колоездачна обиколка на България /етап/
10 000 лв.
9. Осмомартенско авторали
2 000 лв.
10.Авторали “Никулден”
4 000 лв.
11.Шосеен крос за Купата на Бургас
4 000 лв.
12.Минифутбол на “звездите” за Купа Бургас
2 000 лв.
13.Международен турнир по плуване
5 000 лв.
14.Републикански турнир за глухи
2 000 лв.
15.Републикански шампионат – рали
5 000 лв.
16.Републикански турнир по културизъм
2 000 лв.
Общо:
_97 000 лв.
Общо средства в рамките на бюджета за 2004 година по точки І, ІІ,
ІІІ и ІV – в размер на 200 000 лв.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
6. Докладна записка от Димитър Николов – общински съветник от “СДС и
коалиция”, относно: Изработване на карта на подходящите за инвестиране
свободни общински терени на територията на Общината.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
В срок до 60 календарни дни Общинската администрация да изготви
карта на Община Бургас с всички свободни общински терени.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
7. Докладна записка от Тодор Стамболиев – общински съветник, относно:
Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения
посредник на територията на Община Бургас.
…………………………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Приема Правилник за организацията и дейността на обществения
посредник на територията на Бургаска община, с направените изменения и
допълнения, както следва:
Чл.4, ал.1 - става: “При осъществяване на дейността си общественият
посредник сътрудничи с Общинската администрация, Постоянните комисии
към Общински съвет гр.Бургас и институциите, които обслужват
административно гражданите.”
Чл.13 – става: “Не може да бъде обществен посредник лице, което:”
Чл.13, т.2 – става: “е едноличен търговец, съдружник в търговско
дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество,
търговски пълномощник, търговски представител (прокурист), ликвидатор или
синдик;”
Чл.28 – става: “Общественият посредник представя годишен отчет за
дейността си и за извършените разходи през предходната година, до 31 януари.
2. Избира комисия за провеждане на конкурс за избор на обществен
посредник, в състав:









Тодор Стамболиев
Димитър Николов
Костадин Марков
Георги Дракалиев
Христо Кръстев
Димчо Грудев
Пламен Киряков
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
8. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински съвет
Бургас, относно: Изменение в Наредбата за условията и реда, при които
общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от
капитала на търговските дружества.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Чл.17, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината
упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на
търговските дружества, приема следната редакция:
“Сключването на договори за продажба, замяна и наем на ДМА на
общинските еднолични търговски дружества, както и договорите за доставки и
определяне на подизпълнители на обекти в строителството се извършва след
провеждане на търг или на конкурс при условията и по реда на раздел ІІ и
раздел ІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.”
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
9. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация, относно: Предложение за продажба на
общински обект: Магазини “Хаша”, ул. “Христо Ботев” № 61-67, като
същите бъдат разделени на два самостоятелни обособени обекта.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
1. Отменя решения на Общински съвет – Бургас, както следва: по точка 3.2. на
Протокол № 30 от 27.03.1998 година; по точка 4.5. /2/ на Протокол № 36 от
24.07.1998 година и по точка 3.4. на Протокол № 38 от 09.10.1998 година, в
частта им за признатите на наемателя подобрения.
2. Приема приватизационна оценка (начална тръжна цена) за продажба на
общински имот: Магазини “Хаша”, ул. “Христо Ботев” № 61-67, гр.Бургас,
в размер на 412 000 (четиристотин и дванадесет хиляди) лева.
3. Да се извърши продажбата на обекта, като същият се раздели на два
самостоятелно обособени обекта при начална тръжна цена, съгласно
оценката, както следва:
 Магазин “Хаша”
- 83 930 лева;
 Магазин за мебели
- 328 070 лева;
4. Суми за подобрения на сегашния наемател не се дължат.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
10. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация, относно: Допълване на Списъците за
приватизация на Община Бургас, съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема допълнение към Списъците за приватизация на Община Бургас,
съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, със следните общински имоти:
 Цялата сграда на стария хлебозавод, ул. “Христо Ботев” № 13, гр.Бургас;
 Цех за производство на хляб, гр.Поморие;
 Цех за производство на хляб, ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас;
 Бивш магазин за мебели, ул. “Мария Луиза” № 25, гр.Бургас;
2. Да не се извършат разпоредителни сделки с имуществото на обособените
обекти, сключването на договори за наем, аренда, дялово участие,
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за
кредити с общински имоти, включени в Списъците за приватизация на
Община Бургас, съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
11. Докладна записка от Христо Николов – управител на “Обреден комплекс”
ЕООД – Бургас, относно: Изменение на цените на задължителните платими
услуги за погребенията.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Приема ценоразпис на задължителните
погребенията с ДДС в лева, както следва:
1. Издаване на смъртен акт
2. Некролог
3. Ковчег
4. Надгробен знак
5. Превоз на покойник
6. Изкопаване, заравяне и оформяне на
надгробно място (кремиране)
-

платими

услуги

при

20.00 лева
4.00 лева
48.00 лева
10.00 лева
30.00 лева
94.00 лева

Всичко: 206.00 лева
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
12. Приемане на Отчет и Програма за действие на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Приема Отчета за работата на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2003 година и
План за работата на Местната комисия за 2004 година.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
13. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Приемане на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на
територията на Община Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Приема Наредба за преместваемите обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията
на Община Бургас, с направените корекции, както следва:
Чл.1, ал.3 – става: “Преместваемите обекти могат да се поставят върху
тротоари, части от площадни пространства, върху свободни места с друго
обществено предназначение, без това да затруднява ползването им и да
застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите, и не трябва да
закриват входове, витрини на магазини, паметници на културата и обществени
сгради.”
Чл.1, ал.4 – отпада;
Чл.3, ал.4 – става: “Заварените временни обекти, поставени по
отменения чл.120, ал.4 от ППЗТСУ, имащи характер на преместваеми обекти и
изградени в съответствие с одобрените им книжа, да се разрешават по реда на
тази Наредба, с площ, съответстваща на разрешената площ.”
Чл.5, ал.1, т.3 – става: “Документ за собственост на имота – ако не е
общински, в който се иска разполагане на преместваемия обект.”

Чл.8 – става: “Лицата, получили разрешение за поставяне на
преместваеми обекти по съответния ред, са длъжни да не променят
предназначението им, да поддържат в добър вид обектите и пространството
около тях, както и да осигурят безопасни условия за тяхната експлоатация.”
Чл.12, ал.1 – става: “Кметът на Община Бургас или овластените от него
директори на Териториални дирекции по местонахождението на
преместваемия обект издават заповед за отнемане на разрешението и за
премахване на обекта, в следните случаи:”
Чл.12, ал.1, т.8 – /нова/ “При въвеждане на сградите в експлоатация,
когато преместваемият обект попада в зоната на лицето на урегулирания
поземлен имот, в който същата е построена.”
Чл.14 – става: “В случай на поставени без разрешение преместваеми
обекти, същите подлежат на премахване по реда на чл.12 и чл.13. В този
случай Кметът на Община Бургас или овластеният от него директор на
Териториална дирекция, в чийто район се намира преместваемият обект,
издава заповед за премахването му, като същата се съобщава на лицата, които
го ползват или държат, по реда на ГПК. В случай, че тези лица са неизвестни,
прилага се разпоредбата на чл.12, ал.3.”
Чл.15, ал.2 – става: “Ако заповедта за премахване не се изпълни
доброволно от лицето в 14-дневен срок, тя да се изпълни принудително в 7дневен срок от служителите на дирекция “Отбранително-мобилизационна
подготовка и обществен ред” при Община Бургас самостоятелно или
съвместно с лица, на които това е възложено по договор с Община Бургас.”
Чл.17 – става: “Кметът на Общината се задължава да представя за всяко
тримесечие отчет за постъпилите такси пред Общинския съвет.”
Чл.18 – става: “За всички разрешения се води регистър в
Териториалните дирекции.”
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
14. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас,
кв. “Георги Димитров”, бл. 17, вх. 1 – избено помещение.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде по пазарни цени избено складово помещение – частна
общинска собственост, находящо се в жилищна сграда в гр. Бургас, кв. “Г.
Димитров”, бл.17, вх.1 с полезна площ 8.97 кв.м., при граници: изток – външен
зид; запад – коридор; север – изба на М. Михайлов; юг – стълбище, за сумата
от 404 (четиристотин и четири) бева без ДДС на ЯНА ЙОСИФОВА БАНКОВА
– собственик на апартамент ляв на ет.2 в цитираната сграда.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
15. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Настаняване на Регионална организация на Съюза на инвалидите в
България – Бургас, в част от имот – публична общинска собственост,
находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Зорница”, бл. 47, вх. 7.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 2, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 3 (три) години на Регионална организация
Бургас на “Съюз на инвалидите в България”, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, нежилищно помещение в нежилищен имот –
публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Зорница”,
бл.47, вх.7 (северно крило), представляващо стая № 3 на втори партер с
полезна площ от 17.25 кв.м., при граници: изток – стая № 2; запад –
сервизни помещения; север – външен зид; юг – коридор и гаражи.
2. Определя месечна наемна цена в размер на 9.06 лева (без ДДС).
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
СИ/СИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
16. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Изкупуване на ид.ч. от недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Бургас, ул. Апостол Карамитев” № 10.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Веселин Христов Велчев, Николай Борисов Велчев,
Елзи Борисова Ташева, Мартина Иванова Маневска, Любомира Атанасова
Велчева, Николай Емилов Халтъков и Стефка Атанасова Велчева, недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ 17/218 кв.м. идеални
части от УПИ ІІ-2413 в кв.49 по плана на ЦГЧ – Бургас по пазарни цени за
сумата 6 650 (шест хиляди шестстотин и петдесет) лева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
17. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Съгласие за извършване на строеж в съсобствен имот, находящ се в гр.
Бургас, ул. “Христо Ботев” № 81-83.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за учредяване право на строеж в полза на Недялка Горанова
Колева
Коле

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
18. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Настаняване на сдружение “Самотна майка” Бургас, в имот – частна общ.
собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл. 53, между вх. 8 и 9.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Отлага разглеждането на докладната записка, до произнасяне на
Постоянната комисия по законност и обществен ред.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
19. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Ликвидация на съсобственост, чрез равностойна замяна на имота, находящи
се в ж.к. “Меден Рудник”, зона “А”, гр. Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие Кмета на Община Бургас да сключи договор за
прехвърляне на собственост, чрез извършване на равностойна замяна, при
следните условия:
 Община Бургас прехвърля в собственост на Никола Ангелов Николов,
Станка Тодорова Ангелова, Елена Ангелова Шалдърова, Георги
Димитров Петров, Василка Димитрова Костадинова, Ангел Димитров
Петров и Живка Димитрова Гайдарджиева 214/1197 кв.м. идеални части
от УПИ ІІІ-53 в кв.15, 221/1112 кв.м. идеални части от УПИ ІV-53 в
кв.15, 1242/8452 кв.м. идеални части от УПИ І-54 в кв.134, 115/2601 кв.м.
идеални части от УПИ V-54 в кв.133 и 8/3413 кв. М. идеални части от
УПИ ІІІ-55 в кв.131 по плана на зона “А”, ж.р. “Меден Рудник” с обща
полезна площ от 1 800 кв.м. на стойност 42 300 лева и получава в дял
част от улично платно между осова т.875 и осова т.111 с площ от 1 830
кв.м.

 Собствениците на имоти пл.№ 53, 54 и 55 – Никола Ан.Николов, Станка
Т.Ангелова, Елена Ан.Шалдърова, Георги Д.Петров, Василка
Д.Костадинова, Ангел Д. Петрова и Живка Д.Гайдарджиева ще
прехвърлят в собственост на Община Бургас 1 605 кв.м. от западната
част на имот пл.№ 53 при граници: изток – УПИ ІІІ-53 и ІV-53; запад –
част от улично платно между осови т.875 и т.111; север – улица; юг –
улица и 225 кв.м. от източната част от имот пл.№ 54 или общо 1 830
кв.м. на стойност 43 005 лева и получават в дял УПИ ІІІ-53 и ІV-53 в
кв.15, УПИ І-54 в кв.134, УПИ V-54 в кв.133 и УПИ ІІІ-55 в кв.131.
 Разликата в стойността на заменяемите недвижими имоти не се дължи от
заменителите.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
21. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Доброволна делба на недвижим имот: УПИ ІV-21, УПИ V-21, 1870, УПИ
VІ-1868, 1869 в кв. 42 по ПУП – ПРЗ на ж.к. “Братя Миладинови”.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се извърши доброволна делба на съсобствените между Община
Бургас и Мария Кирова Костадинова, Любомир Йовков Йовков и Йовко
Ламбов Йовков недвижими имоти, съставляващи УПИ ІV-21, УПИ V-21, 1870
и УПИ VІ-1868, 1869 в кв.42 по ПУП-ПРЗ на ж.к. “Бр. Миладинови”,
гр.Бургас, както следва:
1. Община Бургас получава в дял и става собственик на:
а.) Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-21, 1870 в кв.42 по ПУП-ПРЗ
на ж.к. “Бр. Миладинови”, гр.Бургас с площ от 422.30 кв.м., при граници:
изток – УПИ VІ; запад – ул. “Шар планина”; север – улица; юг – УПИ ІV
и ул. “Марица” на стойност 105 575 (сто и пет хиляди петстотин
седемдесет и пет) лева.
б.) Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-1868, 1869 в кв.42 по ПУППРЗ на ж.к. “Бр. Миладинови”, гр.Бургас с площ от 328.90 кв.м., при
граници: изток – УПИ ІІІ-1866, 1867; запад – УПИ V-21, 1870; север –
улица; юг – ул. “Марица” на стойност 82 225 (осемдесет и две хиляди
двеста двадесет и пет) лева.

2. Мария Кирова Костадинова, Любомир Йовков Йовков и Йовко Ламбов
Йовков получават в дял и стават собственици на урегулиран поземлен
имот /УПИ/ ІV-21 в кв.42 по ПУП-ПРЗ на ж.к. “Бр. Миладинови”,
гр.Бургас с площ от 162.50 кв.м., при граници: изток – УПИ V-21, 1870;
запад – ул. “Шар планина”; север – УПИ V-21,1870; юг – ул. “Марица”
на стойност 40 625 (четиридесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
22. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Учредяване право на строеж към търговски обекти – частна общинска
собственост, изградени върху общинска земя, находяща се в гр. Бургас, ж.к.
“Лазур”, ул. “Перущица” № 62.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Учредява на ПЕТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ право на пристрояване върху
4.83 кв.м. към собствения му търговски обект, находящ се в партера на
жилищна сграда в ж.к. “Лазур”, ул. “Перущица” № 62, гр.Бургас, по
пазарни цени, за сумата 898 (осемстотин деветдесет и осем) лева.
2. Учредява на ПЕТЪР АСЕНОВ ВАСИЛЕВ право на пристрояване върху
5.98 кв.м. към собствения му търговски обект, находящ се в партера на
жилищна сграда в ж.к. “Лазур”, ул. “Перущица” № 62, гр.Бургас, по
пазарни цени, за сумата от 1 112 (хиляда сто и двадесет) лева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
23. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Предоставяне на помещение в част от имот – публична общинска
собственост за нуждите на “Българска телекомуникационна кампания” АД София, Районно управление “Далекосъобщения” – Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 3 (три) години на БТК – ЕАД гр.София,
Регионално управление “Далекосъобщения” – Бургас, част от сградата на
“Общински и културен дом” в с.Равнец, кв.28 имот пл.№ 93 – помещение с
полезна площ от 36.27 кв.м., при граници: североизток – читалище;
югозапад – коридор; северозапад – читалище; югоизток – външен зид.
2. Определя наемна цена в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
24. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Изкупуване на ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, ж.к.
“Лазур”, кв. 24, УПИ VІІ-474.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продадат 153.50 кв.м. ид.части от недвижим имот – частна
общинска собственост, съставляващ УПИ VІІ-474 в кв.24 по плана на ж.к.
“Лазур”, гр.Бургас, ул. “Перущица” № 7, целият с площ 545 кв.м., за сумата от
71 992 (седемдесет и една хиляди деветстотин деветдесет и два) лева, ведно с
едноетажна постройка застроена на 28.10 кв.м. за сумата от 2 810 (две хиляди
осемстотин и десет) лева без ДДС, на: Христинка Кирилова Георгиева,
Недялко Кирилов Славчев, Пенка Рафаилова Учкова, Стефан Рафаилов Парчев
и Денка Господинова Пенева.
(Средна пазарна цена - 240 Е/кв.м.)
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
25. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Изкупуване на ид.ч. от недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, кв. 24, УПИ Х-483.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Киро Димитров Кирязов, Димитър Киров Кирязов,
Мара Кирова Калоянова, Тодор Кирязов Димитров, Стоян Киров Атанасов,
Минка Стоянова Димитрова и Дияна Стоянова Атанасова от гр.Бургас,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 37.70/525 кв.м.
идеални части от УПИ Х-483 в кв.24 по плана на ж.к. “Лазур”, гр.Бургас, при
граници: североизток – улица, бл.38; югозапад – УПИ ХІ и УПИ ХІІ; югоизток
– ул. “Места”; северозапад – УПИ ІХ, за сумата от 17 681 (седемнадесет
хиляди шестстотин осемдесет и един) лева.
(Средна пазарна цена - 240 Е/кв.м.)
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
26. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Изкупуване на ид.ч. от недвижим имот – частна общинска собственост,
съставляващ УПИ ІІ в кв. 7 по плана на с. Маринка, съсобствен между
Община Бургас и Църковно настоятелство с. Маринка.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продадат 2 860 кв.м. (две хиляди осемстотин и шестдесет) кв.м.
идеални части – частна общинска собственост, от недвижим имот, целият с
площ от 3 000 (три хиляди) кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.17 по плана на
с.Маринка, Община Бургас, при граници: изток – УПИ І; запад – улица; север –
УПИ І; юг – УПИ І, на Църковното настоятелство с.Маринка, Община
Бургас, за сумата от 3 432 (три хиляди четиристотин тридесет и два) лева, без
ДДС.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
27. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Учредяване право на строеж за изграждане на масивна сграда
“Автостанция” в УПИ ХХІV, кв. 142 по плана на ж.к. “Меден Рудник”, гр.
Бургас, чрез провеждане на конкурс по реда на Глава VІІ от НРПУРОС.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се проведе търг по реда на Глава седма от НРПУРОИ за учредяване
право на строеж за изграждане на масивна едноетажна сграда –
АВТОСТАНЦИЯ за тролейбуси и автобуси, със застроена площ 58.85 кв.м. в
УПИ ХХІV, кв.142, целият с площ от 1684 кв.м., при граници: североизток –
обръщало за тролейбуси; запад – улица; север – улица и кв.141; юг – улица и
кв.143 по плана на Районен център, ж.к. “Меден Рудник”, с начална тръжна
цена равна на данъчната оценка на правото на строеж, изчислена по реда
на ЗМДТ.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
28. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Изкупуване на идеални части от недвижими имоти – частна общинска
собственост от физически лица, съсобственици с Община Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Да се продаде на Николай Фидосиев Ангелов, Соня Димитрова Ангелова и
Иван Димитров Атанасов от гр.Бургас недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ 651/4197 кв.м. идеални части от УПИ-1036 в
кв.52 по плана на гр.Българово, при граници: изток – улица; запад –
стадион; север: УПИ ІІ-1036, юг - зелена площ, актуван с акт за частна
общинска собственост № 3837/02.03.2004 година, за сумата 1953 /хиляда
деветстотин петдесет и три/ лева.
2. Да се продаде на Димитър Георгиев Стаматов от гр.Бургас недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 147/1097 кв.м. идеални части
от УПИ VІІ-167 в кв.15 по плана на с.Банево при граници: изток - УПИ VІ,
запад - УПИ VІІІ, север - УПИ ІІ, юг - улица, актуван с акт за частна
общинска собственост № 3639/19.05.2003 година за сумата 882 /осемстотин
осемдесет и два/ лева и 79/767 кв.м. идеални части от УПИ VІІІ-169 в кв.15
по плана на с.Банево, при граници: изток - УПИ VІІ, запад - УПИ ІХ, север УПИ Х, юг - улица, актуван с акт за частна общинска собственост №
3640/19.05.2003 год. за сумата 474 /четиристотин седемдесет и четири/ лева.
3. Да се продаде на Димитър Борисов Тодоров от гр.Бургас недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 228/948 кв.м. идеални части
от УПИ ХІІІ-1039 в кв.84 по плана на с.Банево, при граници: изток - УПИ
ХІІ, запад - улица, север - УПИ ХІV, юг - улица, актуван с акт за частна
общинска собственост № 3638/19.05.2003 год. за сумата 1368 /хиляда
триста шестдесет и осем/ лева.

4. Да се продаде на Стоян Димитров Желев от гр.Бургас, недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 33/383 кв.м. идеални части от
УПИ ХVІ-462 в кв.56 по плана на кв.Сарафово при граници: изток - УПИ
VІ, запад - улица, север - УПИ ХІІ, юг - УПИ ХІ, актуван с акт за частна
общинска собственост № 3838/05.02.2004 год. за сумата 1287 /хиляда двеста
осемдесет и седем/ лева.
5. Да се продаде на Янко Сотиров Стоянов и Красимир Янков Стоянов от
гр.Бургас, кв.Сарафово, недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ 27/577 кв.м. идеални части от УПИ ХV-468 в кв.56 по плана
на кв.Сарафово при граници: изток - УПИ ІІІ, запад - улица, север - УПИ І,
юг - УПИ ХІV, актуван с акт за частна общинска собственост №
3809/13.01.2004 г. за сумата 1053 /хиляда петдесет и три/ лева.
6. Да се продаде на Веселин Христов Велчев, Панайот Пройков Пройков,
Мария Пройкова Пройкова и Христо Владимиров Керин, недвижим имот частна общинска собственост, представляваща 15,20/250,20 кв.м. идеални
части от УПИ ІІІ-2075 в кв.63 по плана на гр.Бургас при граници: изток бул. ”Демокрация”, запад - УПИ ІV, север - УПИ ІІ, юг - бул. ”Богориди”,
актуван с акт за частна общинска собственост № 3399/26.08.2002 год. за
сумата 5946 /пет хиляди деветстотин четиридесет и шест/ лева.
7. Да се продаде на Коста Димитров Ангелов и Тодорка Димитрова Цонева от
гр.Бургас, недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща
5/390 кв.м. идеални части от УПИ Х-382 в кв.92 по плана на ж.к. “Меден
Рудник”, при граници: североизток - УПИ ХІІІ, югозапад -ул.
”Въстаническа”, югоизток - УПИ ІХ, северозапад - УПИ ХІ, актуван с акт за
частна общинска собственост № 3689/17.06.2003 год. за сумата 196 /сто
деветдесет и шест/ лева.
8. Да се продаде на Апостол Ставрев Атанасов от с.Миролюбово, недвижим
имот - частна общинска собственост, представляваща 10/1100 кв.м. идеални
части от УПИ ХІV-32 в кв.9 по плана на с.Миролюбово при граници: изток
- УПИ ХІІІ, запад - УПИ ХV, север - УПИ ХІV, юг - улица, актуван с акт за
частна общинска собственост № 3812/20.01.2004 год. за сумата 20.00
/двадесет/ лв.
9. Да се продаде на Стоян Георгиев Янков и наследници на Велика
Анастасова Янкова от с.Зидарово, недвижим имот - частна общинска
собственост, представляваща 15/935 кв.м. идеални части от УПИ VІІІ-209 в
кв.21 по плана на с.Димчево при граници: изток - УПИ VІІ, запад - улица,
север - УПИ ІІ, юг - УПИ ІХ, актуван с акт за частна общинска собственост
№ 3843/11.02.2004 год. за сумата 60.00 /шестдесет/ лева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
29. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи
се в с. Твърдица и с. Димчево.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продадат недвижими имоти, частна общинска собственост чрез
провеждане на търг по реда на глава 7 от НРПУРОИ с начална тръжна цена,
както следва:
1. Имот с площ от 829 кв.м., съставляващ УПИ І в кв.18 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ ІІ, югозапад - улица,
северозапад - улица, югоизток - УПИ ІХ, отреден за жилищно строителство
с начална тръжна цена 4145 лв., актуван за ЧОС с акт № 3491.
2. Имот с площ от 694 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.18 по плана на
с.Твърдица, при граници: югоизток - УПИ ІХ, северозапад - улица,
североизток - ПИ ІІІ, югозапад - УПИ І, отреден за жилищно строителство с
начална тръжна цена 3470 лв., актуван за ЧОС с акт № 3492.
3. Имот с площ от 684 кв.м., съставляващ УПИ ІІІ в кв.18 по плана на
с.Твърдица, при граници: югоизток - УПИ VІ, северозапад - улица,
североизток - УПИ ІV и УПИ V, югозапад - УПИ ІІ, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3420 лв., актуван за ЧОС с акт № 3493.
4. Имот с площ от 731 кв.м., съставляващ УПИ ІV в кв.18 по плана на
с.Твърдица, при граници: югоизток - УПИ V, северозапад - улица,
североизток - улица, югозапад - УПИ ІІІ, отреден за жилищно строителство
с начална тръжна цена 3655 лв., актуван за ЧОС с акт № 3494.

5. Имот с площ от 815 кв.м., съставляващ УПИ V в кв.18 по плана на
с.Твърдица, при граници: югоизток - УПИ VІ, северозапад - УПИ ІV,
североизток - улица, югозапад - УПИ ІІІ, отреден за жилищно строителство
с начална тръжна цена 4075 лв., актуван за ЧОС с акт № 3495.
6. Имот с площ от 969 кв.м., съставляващ УПИ VІ в кв.18 по плана на
с.Твърдица, при граници: югоизток УПИ VІІ, северозапад - УПИ ІІІ и УПИ
V, северизток - улица, югозапад - УПИ ІХ, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 4845 лв., актуван за ЧОС с акт № 3496.
7. Имот с площ от 1034 кв.м., съставляващ УПИ VІІ в кв.18 по плана на
с.Твърдица, при граници: югоизток - край на регулацията, северозапад УПИ VІ, североизток - улица, югозапад - УПИ VІІІ, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 5170 лв., актуван за ЧОС с акт № 3497.
8. Имот с площ от 832 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ в кв.18 по плана на
с.Твърдица, при граници: югоизток - край на регулацията, северозапад УПИ ІХ, североизток - УПИ VІІ, югозапад - улица, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 4160 лв., актуван за ЧОС с акт № 3498.
9. Имот с площ от 798 кв.м., съставляващ УПИ ІХ в кв.18 по плана на
с.Твърдица, при граници: югоизток - УПИ VІІІ, северозапад - УПИ І и УПИ
ІІ, североизток - УПИ VІ, югозапад - улица, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3990 лв., актуван за ЧОС с акт № 3499.
10. Имот с площ от 720 кв.м., съставляващ УПИ І в кв.28 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ VІІІ, югозапад - улица,
югоизток - УПИ VІІ, северозапад - улица, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3600 лв., актуван за ЧОС с акт № 2775.
11. Имот с площ от 668 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.28 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ ІІІ, югозапад - УПИ І,
югоизток - УПИ VІІІ, северозапад - улица, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3340 лв., актуван за ЧОС № 2776.
12. Имот с площ от 692 кв.м., съставляващ УПИ ІІІ в кв.28 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ ІV, югозапад - УПИ ІІ,
югоизток - УПИ V, северозапад - улица, отреден за жилищно строителство
с начална тръжна цена 3460 лв., актуван за ЧОС с акт № 2777.
13. Имот с площ от 667 кв.м., съставляващ УПИ ІV в кв.28 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - улица, югозапад - УПИ ІІІ,
югоизток - УПИ V, северозапад - улица, отреден за жилищно строителство
с начална тръжна цена 3335 лв., актуван за ЧОС с акт № 2778.
14. Имот с площ от 668 кв.м., съставляващ УПИ V в кв.28 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - улица, югозапад - УПИ VІІІ,
югоизток - УПИ VІ, северозапад - УПИ ІІІ и УПИ ІV, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3340 лв., актуван за ЧОС с акт № 2779.

15. Имот с площ от 722 кв.м., съставляващ УПИ VІ в кв.28 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - улица, югозапад - УПИ VІІ,
югоизток - край на регулацията, северозапад – УПИ V, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3610 лв., актуван за ЧОС с акт № 2780.
16. Имот с площ от 720 кв.м., съставляващ УПИ VІІ в кв.28 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ VІ, югозапад - улица,
югоизток - край на регулацията, северозапад - УПИ VІІІ, отреден за
жилищно строителство с начална тръжна цена 3600 лв., актуван за ЧОС с
акт № 2781.
17. Имот с площ от 690 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ в кв.28 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ V, югозапад - улица, югоизток
- УПИ VІІ, северозапад - УПИ І и УПИ ІІ, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3450 лв., актуван за ЧОС с акт № 2782.
18. Имот с площ от 640 кв.м., съставляващ УПИ І в кв.29 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ ІІ, югозапад – улица, югоизток
- УПИ VІІ, северозапад - улица, отреден за жилищно строителство с
начална тръжна цена 3200 лв., актуван за ЧОС с акт № 2783.
19. Имот с площ от 594 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.29 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ ІІІ, югозапад - УПИ І,
югоизток - УПИ VІІІ, северозапад - улица, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 2970 лв., актуван за ЧОС с акт № 2784.
20. Имот с площ от 617 кв.м., съставляващ УПИ ІІІ в кв.29 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ ІV, югозапад - УПИ ІІ,
югоизток - УПИ V, северозапад - улица, отреден за жилищно строителство
с начална тръжна цена 3085 лв., актуван за ЧОС с акт № 2785.
21. Имот с площ от 622 кв.м., съставляващ УПИ ІV в кв.29 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - улица, югозапад - УПИ ІІІ,
югоизток УПИ V, северозапад - улица, отреден за жилищно строителство с
начална тръжна цена 3110 лв., актуван за ЧОС с акт № 2786.
22. Имот с площ от 657 кв.м., съставляващ УПИ V в кв.29 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - улица, югозапад - УПИ VІІІ,
югоизток - УПИ VІ, северозапад - УПИ ІІІ и УПИ ІV, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3285 лв., актуван за ЧОС с акт № 2787.
23. Имот с площ от 720 кв.м., съставляващ УПИ VІ в кв.29 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - улица, югозапад - УПИ VІІ,
югоизток - край на регулацията, северозапад - УПИ V, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3600 лв., актуван за ЧОС с акт № 2788.
24. Имот с площ от 682 кв.м., съставляващ УПИ VІІ в кв.29 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ VІ, югозапад - улица,
югоизток - край на регулацията, северозапад - УПИ VІІІ, отреден за
жилищно строителство с начална тръжна цена 3410 лв., актуван за ЧОС с
акт № 2789.

25. Имот с площ от 651 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ в кв.29 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ V, югозапад - улица, югоизток
- УПИ VІІ, северозапад - УПИ І и УПИ ІІ, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3255 лв., актуван за ЧОС с акт № 2790.
26. Имот с площ от 694 кв.м., съставляващ УПИ І в кв.30 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ ІІ, югозапад - улица, югоизток
- УПИ VІІІ, северозапад - улица, отреден за жилищно строителство с
начална тръжна цена 3470 лв., актуван за ЧОС с акт № 2791.
27. Имот с площ от 609 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.30 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ ІІІ, югозапад - УПИ І,
югоизток - УПИ VІІІ, северозапад - улица, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3045 лв., актуван за ЧОС с акт № 2792.
28. Имот с площ от 630 кв.м., съставляващ УПИ ІІІ в кв.30 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ ІV, югозапад - УПИ ІІ,
югоизток - УПИ V, северозапад - улица, отреден за жилищно строителство
с начална тръжна цена 3150 лв., актуван за ЧОС с акт № 2793.
29. Имот с площ от 647 кв.м., съставляващ УПИ ІV в кв.30 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - улица, югозапад - УПИ ІІІ,
югоизток - УПИ V, северозапад - улица, отреден за жилищно строителство
с начална тръжна цена 3235 лв., актуван за ЧОС с акт № 2794.
30. Имот с площ от 672 кв.м., съставляващ УПИ V в кв.30 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - улица, югозапад - УПИ VІІІ,
югоизток - УПИ VІ, северозапад - УПИ ІІІ и УПИ ІV, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3360 лв., актуван за ЧОС с акт № 2795.
31. Имот с площ от 651 кв.м., съставляващ УПИ VІ в кв.30 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - улица, югозапад - УПИ VІІ,
югоизток - край на регулацията, северозапад - УПИ V, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3255 лв., актуван за ЧОС с акт № 2796.
32. Имот с площ от 659 кв.м., съставляващ УПИ VІІ в кв.30 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ VІ, югозапад - улица,
югоизток - край на регулацията, северозапад - УПИ VІІІ, отреден за
жилищно строителство с начална тръжна цена 3295 лв., актуван за ЧОС с
акт № 2797.
33. Имот с площ от 687 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ в кв.30 по плана на
с.Твърдица, при граници: североизток - УПИ V, югозапад - улица, югоизток
- УПИ VІІ, северозапад - УПИ І и УПИ ІІ, отреден за жилищно
строителство с начална тръжна цена 3435 лв., актуван за ЧОС с акт № 2798.
34. Имот с площ от 794 кв.м., съставляващ УПИ ІХ в кв.6 по плана на
с.Димчево, при граници: изток - УПИ Х, запад - УПИ VІІІ, север - край на
регулацията, юг - улица, отреден за жилищно

35. Имот с площ от 765 кв.м., съставляващ УПИ Х в кв.6 по плана на
с.Димчево, при граници: изток - край на регулацията, запад - УПИ ІХ, север
- край на регулацията, юг - улица, отреден за жилищно строителство с
начална тръжна цена 3060 лв., актуван за ЧОС с акт № 3154.
36. Имот с площ от 632 кв.м., съставляващ УПИ V в кв.10 по плана на
с.Димчево, при граници: изток - улица, запад - УПИ VІ, север - УПИ ІV, юг
- улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 2528 лв.,
актуван за ЧОС с акт № 3145.
37. Имот с площ от 595 кв.м., съставляващ УПИ VІ в кв.10 по плана на
с.Димчево, при граници: изток - УПИ V, запад - улица, север - УПИ VІІ, юг
- улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 2380 лв.,
актуван за ЧОС с акт № 3146.
38. Имот с площ от 595 кв.м., съставляващ УПИ VІ в кв.11 по плана на
с.Димчево, при граници: изток - УПИ V, запад - УПИ VІІІ, север - УПИ ІV,
юг - улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 2380
лв., актуван за ЧОС с акт № 3151.
39. Имот с площ от 420 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ в кв.11 по плана на
с.Димчево, при граници: изток - УПИ VІ, запад - УПИ VІІ, север - УПИ ІV,
юг - улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 1680
лв., актуван за ЧОС с акт № 3152.
40. Имот с площ от 940 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ в кв.14 по плана на
с.Димчево, при граници: изток - улица, запад - УПИ VІІ, север - улица, юг УПИ ІХ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 3760 лв.,
актуван за ЧОС с акт № 3147.
41. Имот с площ от 575 кв.м., съставляващ УПИ ІХ в кв.14 по плана на
с.Димчево, при граници: изток - улица, запад - край на регулацията, север УПИ VІІІ, юг - УПИ Х, отреден за жилищно строителство с начална тръжна
цена 2300 лв., актуван за ЧОС с акт № 3148.
42. Имот с площ от 572 кв.м., съставляващ УПИ Х в кв.14 по плана на
с.Димчево, при граници: изток - улица, запад - край на регулацията, север УПИ ІХ, юг - край на регулацията, отреден за жилищно строителство с
начална тръжна цена 2288 лв., актуван за ЧОС с акт № 3149.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
30. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Предоставяне на имат – публична общинска собственост, находящ се в гр.
Бургас, имот пл. № 917 в кв. 1135, за нуждите на Център за спешна
медицинска помощ – Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се отдаде безвъзмездно за срок от 1 (една) година на Център за
спешна медицинска помощ – гр.Бургас, недвижим имот – публична общинска
собственост, представляващ комплекс от едноетажни сгради, включващ
авторемонтна работилница, гаражни клетки и обслужващи помещения с обща
застроена площ от 424.00 кв.м., находящ се в имот с пл. № 917 в кв.135, при
граници: изток – бул. “Демокрация”, запад – “Междуобластен диспансер за
онкологични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД, север – ул. “Иван
Богоров” и юг – “Бурмедика” ООД.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
31. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Промяна на граница на зона от гр. Бургас, по смисъла на чл. 101 на ЗДС.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Променя зоната, по смисъла на чл.101 от ЗДС, на зона “Д” на ж.к.
“Меден Рудник” от ІІІ-та зона на V-та зона.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
32. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отмяна на решение по точка 5, подточка 1 от дневния ред на проведеното
на 29.01.2004 година заседание на Общински съвет Бургас, отразено в
Протокол № 5.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Отменя решение на Общински съвет – Бургас, по точка 5, подточка 1 от
дневния ред на проведеното на 29.01.2004 година заседание, отразено в
Протокол № 5.
2. Отменя решения на Общински съвет – Бургас, по точки 17 и 18 от дневния
ред на проведеното на 16.05.2001 година заседание, отразени в Протокол №
24 и по точки 40 и 41 от дневния ред на проведеното на 16.07.2003 година, с
продължение на 23.07.2003 година заседание, отразени в Протокол № 47.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
33. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Предоставяне на помещения – общинска собственост на Ансамбъл за
македонски песни “Гоце Делчев” при “ВМРО – Пелистер”, гр.Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за срок от 3 (три) години на сдружение “ВМРО ПЕЛИСТЕР” гр.Бургас, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.
“К.Фотинов” № 28, регистрирано по ф.дело № 2607/1999 година на Бургаски
окръжен съд, недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр.Бургас,
ул. “К.Фотинов” № 18, представляващ едноетажна сграда с полезна площ –
65.10 кв.м., при граници: изток – външен зид по ул. “К.Фотинов”, запад –
външен зид откъм двора, север – външен зид откъм двора, юг – външен зид,
при заплащане на месечен наем, в размер на 78.12 (седемдесет и осем цяло и
дванадесет) лева, без ДДС.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
34. Докладна записка от Снежана Пренерова и Руси Куртлаков – общински
съветници, относно: Наименуване Бургаската художествена галерия на
името на известния български художник Петко Задгорски.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Приема Бургаската художествена галерия да носи името на известния
български художник ПЕТКО ЗАДГОРСКИ.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
35. Приемане на Отчет за изпълнение на план-сметката на Местната комисия
по ЖСВ за 2003 година и план-сметка за 2004 година.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за изпълнение на план-сметката на Местната комисия
по жилищно-спестовните влогове за 2003 година.
2. Приема план-сметката на Местната комисия по жилищно-спестовните
влогове за 2004 година.
3. Възлага на Председателя на Местната комисия по жилищноспестовните влогове изпълнението на план-сметката за 2004 година.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
36. Докладна записка от общинските съветници от “СДС и “Гергьовден” при
Общински съвет Бургас, относно: Премахване на незаконните постройки в
ж.к. “Меден Рудник”, зона “В” – под магазин “Сара”.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 5, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Кметът на Община Бургас и Общинската администрация, в срок от 1
(един) месец да констатират незаконното строителство в жилищен комплекс
“Меден Рудник”, зона “В” – под магазин “Сара” и предприемат всички
законови мерки по прекратяване на незаконното заселване и премахване на
незаконните постройки.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
37. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Осигуряване на средства от общинския бюджет за транспортни разходи на
работещите по Национална програма “От социални помощи към
осигуряване на заетост – 2004 година” в Община Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. От предвидените в общинския бюджет за 2004 година средства по НП
“От социални помощи към осигуряване на заетост” да се заделят 12
000 лева за 60% от транспортните разходи към момента по една линия
на лицата, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, по
приложен списък на 120 лица, за периода м.март – м.декември 2004
година за действително отработено време.
2. От предвидените в общинския бюджет за 2004 година средства по НП
“От социални помощи към осигуряване на заетост” да се заделят 500
лева за действителните транспортни разходи към момента за 10 броя
автобусни билета месечно за 7 броя лица от съставните селища по
приложен списък, отчитащи дейността по програмата в Община
Бургас, за периода м.март – м.декември 2004 година.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№8
На 30.03.2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 часа се проведе ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
38. Молба от Мария Димитрова Бъчварова – гр.Бургас, ул. “Калоян” № 44, за
отпущане на финансова помощ за оперативно лечeние.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие да се отпусне недостигащият размер от 800 лева за
оперативно лечение на Мария Димитрова Бъчварова.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

