ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас
прие за разглеждане, следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Тодор Стамболиев – общински съветник, относно:
Промяна в Правилника за организацията и дейността на обществения
посредник на територията на Бургаска община.
2. Избор на обществен посредник.
3. Питания.
4. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркотични
зависимости за периода 2004-2007 година.
5. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински съвет –
Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда на съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
6. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Учредяване право на ползване върху недвижим имот – частна общинска
собственост и право на надстрояване на същия, чрез провеждане на конкурс.
7. Докладна записка от Желязко Матев – общински съветник, относно:
Решаване на проблемите по създаване на траен градоустройствен статут на
обекти, изградени по реда на отменения чл. 120-а, ал. 4 от ППЗТСУ;

8. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Утвърждаване на списък на имоти – публична общинска собственост за
отдаване на концесия.
9. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Продажба чрез търг по реда на НРПУРОИ на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в с. Брястовец и с. Димчево, Община –
Бургас.
10. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Разработване на Програма за изграждане на общински жилища върху
общински терени или такива в съсобственост с физически или юридически
лица.
11. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Частично изплащане на карти за вътрешно-градски транспорт на някои
категории служители на РДВР.
12. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда, при които
Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от
капитала на търговските дружества.
13. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник, представител
на Община Бургас в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ-Бургас”
АД, относно: Провеждане на общо събрание на акционерите на “МБАЛБургас” АД.
14. Докладни записки от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Предложение за отпускане на персонална пенсия на деца сираци:
¾
Евелина Евгениева Стойкова;
¾
Айше Осман Асан;
¾
Али Осман Асан;
15. Писмо от Администрацията на Президента на Република България, относно:
Молба от Райна Димитрова Гаджева от гр. Бургас, ул. “Цар Асен” № 62 – за
опрощаване на неизплатен патентен данък.
16. Предложение на Постоянната комисия по общинска собственост, общински
предприятия и търговски дружества с общинско участие на Общински съвет
– Бургас.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Тодор Стамболиев – общински съветник,
относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Бургаска община.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 43 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ чл. 2 от Правилника за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Бургаска община, като текстът
придобива следния вид:
“Общественият посредник защитава правата и законните интереси на
гражданите, когато те са нарушени от действия или бездействия на общински
органи и техните администрации, и от лица, на които е възложено
предоставянето на обществени услуги и съдейства за ефективно действаща
местна власт, чрез контрол върху нейните актове и действия”.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
2. Избор на обществен посредник.
…………………………………………………………………………
На основание резултатите от произведения таен избор, Общинският съвет
- Бургас,
Р Е Ш И:
Не избира обществен посредник.
…………………………………………………………….…………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
3. Питания.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
4. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркотични
зависимости за периода 2004-2007 година.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 24 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
Приема Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на
наркотичните зависимости 2003 – 2007 година, с внесените стилистични и
лингвистични корекции.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………

- По т.4 “Политика на разходите”:
¾ Точка 4.4. – отпада;
- По т.5 “Инвестиционна политика на общината”:
¾ Към т.5.2.1. / 1. се записва текста “Има стойност над 100 000 лева.”
- По т.6 “Политика по общинския дълг”:
¾ Приема Вариант ІІ.
¾ Точка 6.5. – отпада;
¾ Точки 6.6.1. , 6.6.2. и 6.6.3. – отпадат;
¾ Точки 6.8.1. и 6.8.2. – отпадат, като т.6.8.3. става 6.8.
- По т.7 “Политика по резервите”:
¾ Текстът на точка 7.2. приема следния вид:
“7.2. Резервът се определя в размер на:
1. 1,5 млн.лева, но не по-голям от 10% от размера на делегираните
дейности.
2. 1 млн.лева, представляващ 5% от размера на собствените текущи
приходи.”
Раздел ІІІ “Съставяне на проект на общинския бюджет”, като:
¾ В чл.13 ал.1 след думата “месец” прибавя “май” .
Раздел ІV “Обсъждане и приемане на проекта на общинския
бюджет” - остава непроменен.
Раздел V “Изпълнение на общинския бюджет”, като:
¾ В чл.28 определя срок “до 30 дни”;
¾ В чл.36 определя срок “до 25 юли”.
Раздел VІ “Извънбюджетни средства на общината” - остава
непроменен.
Раздел VІІ “Отчитане и контрол на общинския бюджет,” като:
¾ В чл.45 ал.1 преди израза “тримесечни и годишни отчети” се добавя
“месечни”.
Раздел VІІІ “Общински дълг” - остава непроменен.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
6. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Учредяване право на ползване върху недвижим имот – частна общинска
собственост и право на надстрояване на същия, чрез провеждане на конкурс.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас с 6 гласа “за”, против – 16,
въздържали се – 14,
Р Е Ш И:
Не приема предложената докладна записка от кмета на Община – Бургас.
…………………………………………………………….…………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
7. Докладна записка от Желязко Матев – общински съветник, относно:
Решаване на проблемите по създаване на траен градоустройствен статут на
обекти, изградени по реда на отменения чл. 120-а, ал. 4 от ППЗТСУ;
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. Задължава кмета на Общината да възложи изработването служебно на
измененията на ПУП за територията на обектите, изградени по реда на
отм. чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ, за които Общинският съвет е взел решение
за създаване на траен градоустройствен статут - решение по т. 14,
подточка 1.1 от докладна записка вх. № ОбС 94-В-80/20.05.2003 г. и
подточка 1.1 от докладна записка вх. № ОбС 94-В-80/05.06.2003 г.,
отразени в Протокол № 46 от 21.05.2003 г. и 11.06.2003 г.
2. Задължава кмета на Общината да открие процедура по отстъпване право
на строеж на собствениците на обекти по смисъла на т. 1 от настоящото
решение.
3. Задължава кмета на Общината да внася информация на редовните
заседания на Общинския съвет за хода на изпълнение на горните решения
до окончателното приключване на процедурите по т.т. 1, 2 от настоящото
решение.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
8. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Утвърждаване на списък на имоти – публична общинска собственост за
отдаване на концесия.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против - 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
І. Утвърждава списък на имотите – публична общинска собственост за
отдаване на концесия, както следва:
1. Подлез до Военна болница – бул. “Стефан Стамболов”, гр. Бургас,
актуван с акт за публична общинска собственост № 987/26.10.1998 г.
2. Подлез срещу бл. 55, ж.к. “Славейков”, гр. Бургас, актуван с акт за
публична общинска собственост № 766/26.02.1998 г.
3. Подлез пред ВХТИ “Асен Златаров”, ж.к. “Славейков”, гр. Бургас,
актуван с акт за публична общинска собственост № 767/26.02.1998 г.
4. Подлез до “СБА”, ж.к. “Славейков”, гр. Бургас, актуван с акт за
публична общинска собственост № 768//26.02.1998 г.
5. Подлез на бул. “Демокрация”, гр. Бургас, актуван с акт за публична
общинска собственост № 986/26.10.1998 г.
6. Недвижим имот, представляващ УПИ-І, в кв. 12 по плана на ж.к.
“Възраждане”, гр. Бургас, ведно с построената в имота масивна
двуетажна сграда, актуван с акт за публична общинска собственост №
988/27.10.1998 г.

7. Колодрум, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”, бул.
“Стефан Стамболов”, актуван с акт за публична общинска собственост
№ 15/19.12.1996 г.
ІІ. Общинската администрация да определи параметрите на концесията.
ІІІ. Общинската администрация да подготви всички необходими
документи по Закона за концесиите и по Наредбата за концесиите и да ги
представи в комисиите до 15 юни 2004 г.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
9. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Продажба чрез търг по реда на НРПУРОИ на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в с. Брястовец и с. Димчево, Община –
Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 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 Седма от НРПУРОИ с начална тръжна
цена, изчислена на база 10 лв./кв.м., както следва:
1. УПИ І в кв. 4 по плана на с. Брястовец, с площ от 604 кв.м., при
граници: изток – УПИ ІІ-1, 2; запад – улица между о.т. 7 и о.т. 10; север
– улица между о.т. 7 и о.т. 8; юг – УПИ VІІІ-3, с начална тръжна цена
6 040 лева.
2. УПИ І –1, 2 в кв. 4 по плана на с. Брястовец, с площ от 696 кв.м., при
граници: изток – улица между о.т. 8 и о.т. 9; запад – УПИ І; север –
улица между о.т. 7 и о.т. 8; юг – УПИ І–5, УПИ V–5 и УПИ VІ–5, с
начална тръжна цена 6 960 лева.
3. УПИ ХІІ в кв.12 по плана на с. Димчево, с площ от 1 000 кв.м., при
граници: изток – УПИ ХІІІ; запад – УПИ ХІ; север – улица; юг –УПИ
ІV и УПИ ХV, с начална тръжна цена 10 000 лева.

4. УПИ ХІV в кв.12 по плана на с. Димчево, с площ от 600 кв.м., при
граници: изток – УПИ ХІІІ; запад –УПИ ХV; север – УПИ ХІІ; юг –
улица, с начална тръжна цена 6 000 лева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
10. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Разработване на Програма за изграждане на общински жилища върху
общински терени или такива в съсобственост с физически или юридически
лица.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Одобрява имоти:
¾ УПИ VІІІ, кв. 10, ж.к. “Бр. Миладинови”
¾ УПИ VІІ, кв. 10, ж.к. “Бр. Миладинови”
¾ УПИ ІV, кв. 15, ж.к. “Бр. Миладинови”
¾ УПИ ХІ, кв. 15, ж.к. “Бр. Миладинови”
¾ УПИ VІ, кв. 15, ж.к. “Лазур”
¾ УПИ VІІІ, кв. 43, ж.к. “Лазур”
по списък и приложение към него, за започване на процедури за отстъпено
право на строеж на физически и юридически лица, срещу придобиване на
собственост (новоизградени жилищни и други общински имоти).
Тази процедура следва да продължи и през следващите години, на база
допълнително обсъждани и одобрявани от Общинския съвет списъци за
подходящи терени.

2. Общинската администрация да предложи параметри на обезщетение,
които да защитят най-добре общинските интереси.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
11. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Частично изплащане на карти за вътрешно-градски транспорт на някои
категории служители на РДВР.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се изплатят частично карти за вътрешно-градски транспорт, считано от
01.07.2004 година в размер на 35 000 лева, в рамките на разчетените средства по
бюджета за 2004 година на служителите от РДВР – Бургас, на следните
категории:
Брой Процент
1. Работещи по джебчийски кражби,
1. призовки, специални
34
100
2. Работещи на линеен принцип по обекти
на територията на цялата община
200
50
3. Работещи на териториален принцип
418
30
4. Изпълняват епизодично задачи на
територията на общината
408
20
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
12. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас,
относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда,
при които Общината упражнява правата си на собственик върху
общинската част от капитала на търговските дружества.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Отменя решението, прието по точка 8 от проведеното на 30.03.2004
година заседание /Протокол № 8/, съгласно което: “Сключването на договори за
продажба, замяна и наем на дълготрайни материални активи 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 конкурс при условията и по реда на раздел ІІ и ІІІ от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.”
2. Изменя и допълва разпоредбата на чл. 17 от Наредбата за условията и
реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху
общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински
съвет – Бургас, както следва:
Чл. 17. (1) Сключването на договори за продажба на дълготрайни
материални активи, собственост на общински еднолични търговски дружества
се извършва след провеждане на търг или на конкурс, при условията и по реда
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Наредбата за
търговете и конкурсите, приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., обн. ДВ бр. 85 от
26.09.2003 г., в сила от 26.09.2003 г.

(2) Отдаването под наем на дълготрайни материални активи, собственост
на общински еднолични търговски дружества, договори за доставка на
материали и определяне на подизпълнители на обектите в строителството, се
извършва след провеждане на търг или конкурс. Търгът се провежда с явно
наддаване.
(3) Решението за провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на
дълготрайни материални актови, собственост на общинско еднолично търговско
дружество се приема от неговия управител (прокурист, изпълнителен член), а
решението за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на общинско
еднолично търговско дружество се приема от Общинския съвет, когато
началната му тръжна или конкурсна цена е над 1 000 (хиляда) лева, или когато
имотът е разположен на някоя от улиците “Александровска”, “Богориди” или
“Фердинандова”.
(4) /нова/ Решението по ал. 3 съдържа:
1. Наименование на обекта, предмет на търга или конкурса;
2. Начална тръжна или конкурсна цена;
3. Стъпка на наддаване, която се определя в размер между 1 и 10 на
сто от началната тръжна или конкурсна цена;
4. Специфични изисквания, ако има такива;
5. Квалификационни изисквания към участниците в конкурса;
6. Критерии за оценка на предложенията, когато се провежда конкурс;
7. Списък на документите, които задължително следва да се съдържат
в предложението на кандидатите;
8. Имената на членовете и председателя на комисията по провеждане
на търга или конкурса;
9. Размер на депозита за участие и крайният срок за внасянето му;
10. Място, където се закупува тръжната или конкурсната
документация;
11. Цена на тръжната, съответно конкурсната документация;
12. Срок, в който лицата, закупили конкурсна документация, могат да
отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса;
13. Срокът за подаване на предложения за участие в търга или
конкурса, не може да бъде по-кратък от двадесет дни, считано от
датата на публикуване на решението в местен и национален
всекидневник;
14. Дата и час на извършване оглед на обекта, предмет на търга или
конкурса;
15. Място, ден и начален час на провеждане на търга или конкурса;

(5) Тръжната, съответно конкурсната документация се изготвя от
търговското дружество, чиято собственост е дълготрайния материален актив и
съдържа:
 Решението за откриване на процедурата;
 Молба за участие;
 Проект на договор;
 Копие на обявата;
 Други документи по преценка на търговското дружество, необходими
за изготвяне на предложението;
(6) Комисията за провеждане на търг или конкурс е в състав минимум от
трима души – председател и двама члена, единият от които е правоспособен
юрист, като при избор на комисия от Общинския съвет в посочения състав
задължително се включват по един представител на Общинския съвет,
Общинската администрация и Едноличното търговско дружество.
(7) Търг, съответно конкурс се провежда само в случай, че са подадени
поне две предложения за участие.
(8) Решенията на тръжните и конкурсните комисии се вземат с
обикновено мнозинство от членовете им. Когато член на комисията е против
взетото решение, той представя особеното си мнение писмено.
(9) Председателят на тръжната или конкурсната комисия организира
съхраняването на подадените предложения за участие в търга или конкурса, по
време на провеждането им, като след приключване на процедурата, същите се
съхраняват от търговското дружество.
(10) След откриването на търга или конкурса, тръжната комисия
проверява съдържанието на подадените предложения.
(11) Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
1. са подадени след срока, определен с решението по ал. 4;
2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга или
конкурса;
4. не съдържат документ за закупена тръжна, съответно конкурсна
документация;
5. не съдържат който и да е от документите, посочени в тръжната,
съответно конкурсната документация;
(12) Председателят на тръжната, съответно конкурсната комисия обявява
допуснатите до участие в търга или конкурса, както и тези, които не се допускат
до участие, поради наличие на някое от основанията по ал. 11, като посочва
конкретното основание.
(13) Председателят на тръжната комисия поканва последователно, по реда
на подаване на предложенията, всички допуснати участници в търга, да
потвърдят устно началната тръжна цена.

(14) Наддаването започва с обявяване от председателя на комисията на
началната тръжна цена и стъпката на наддаване и се извършва чрез обявяване от
участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от
предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на
тръжната комисия със звуков сигнал. Последователността, в която участниците
обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на предложенията
за участие в търга.
(15) Преди третото обявяване на даденото положение, се предупреждава,
че това е последно обявяване. Ако няма други предложения, наддаването
приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия
кандидат, предложената цена и закрива процедурата.
(16) Комисията изготвя протокол от проведената процедура, който се
подписва от членовете на комисията.
(17) В срок от 3 работни дни, след провеждането на процедурата,
председателят на комисията представя на търговското дружество протокола от
процедурата.
Управителят на търговското дружество в 7-дневен срок писмено
уведомява кандидатите за резултатите от проведената процедура и освобождава
депозитите на лицата, които не са спечелили.
(18) Въз основа на резултатите от процедурата, управителят на
търговското дружество в 7-дневен срок сключва договор с лицето, спечелило
търга или конкурса.
(19) Замяната на дълготрайни материални активи, собственост на
общински еднолични търговски дружества се извършва от управителя на
съответното търговско дружество, след решение на Общинския съвет. Въз
основа на решението на Общинския съвет, управителят сключва договор за
замяна.
(20) В случаите, когато законът не изисква възлагането на строителство,
доставки или услуги да се извършва по реда на Закона за обществените
поръчки, респестивно подзаконовите нормативни актове по прилагането му,
съответните норми по цитираните нормативни актове се прилагат по аналогия.
Процедурата по възлагане се провежда от съответното общинско еднолично
търговско дружество и се открива с решение на управителя, като информация за
нея се публикува в местен ежедневник.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
13. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник, представител
на Община Бургас в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ-Бургас”
АД, относно: Провеждане на общо събрание на акционерите на “МБАЛБургас” АД.
…………………………………………………………….…………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
2. Избира д-р Боян Славчев Будаков за представител на Община Бургас в
Общото събрание на акционерите на “МБАЛ-Бургас” АД, което ще се
проведе на 04.06.2004 година.
3. Възлага на представителя си д-р Боян Славчев Будаков на насроченото
на 04.06.2004 година Общо събрание на акционерите на “МБАЛБургас” АД, да гласува по обявения дневен ред, както следва:
 По точка 1 - “въздържал се”
 По точка 2 - “въздържал се”
 По точка 3 - “въздържал се”
 По точка 4 - “против”
 По точка 5 - “против”
 По точка 6 - Да направи предложение до Министерството на
здравеопазването и останалите общини за прехвърляне на всички
акции на Община Бургас.

4. Задължава представителя на Общината в Общото събрание на
акционерите на “МБАЛ-Бургас” АД и кмета на Общината да оспорят
решенията на Общото събрание на акционерите, които ще се приемат
на 04.06.2004 година, при положение, че същите не защитават правата
на Община Бургас.
5. Задължава представителя на Общината в Общото събрание на
акционерите на “МБАЛ-Бургас” АД и кмета на Общината да
предприемат всички възможни законосъобразни мерки за
възстановяване 100 % собственост на капитала на “МБАЛ-Бургас” АД
от Община Бургас.
……………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
14. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Предложение за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци:
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за
отпускане персонална пенсия на децата:
1. Евелина Евгениева Стойкова
ЕГН 9206220515
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………..
14. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община – Бургас, относно:
Предложение за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци:
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за
отпускане персонална пенсия на децата:
……………………………………………………………….
2. Айше Осман Асан
ЕГН 9311020475
3. Али Осман Асан
ЕГН 9708150502
……………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
15. Писмо от Администрацията на Президента на Република България, относно:
Молба от Райна Димитрова Гаджева от гр. Бургас, ул. “Цар Асен” № 62 – за
опрощаване на неизплатен патентен данък.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Дава съгласие да бъде опростено данъчното задължение на Райна
Димитрова Гаджева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 10
На 27.05.2004 година (четвъртък), 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 Десетото заседание на Общински съвет
– Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
16. Предложение на Постоянната комисия по общинска собственост, общински
предприятия и търговски дружества с общинско участие на Общински съвет
– Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Задължава Комисията по общинска собственост, общински предприятия и
търговски дружества с общинско участие да изготви списък на управителите на
търговските дружества с общинска собственост, на които е изтекъл договора за
управление и за тези с лоши финансови показатели, и да предложи условия и
комисия за провеждане на конкурс за избор на нови управители.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

