ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания.
2. Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно:
изменение на решение на Общински съвет по точка 7 от Протокол № 10 от
27.05.2004 г.
3. Оспорване от Кмета на Община Бургас на решения на Общински съвет,

9. Докладна записка от Тодор Стамболиев – общински съветник, относно:
Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и
взаимодействието му с Общинската администрация на Община Бургас.
10. Докладна записка от Ивайло Николов – общински съветник, председател на
Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и
търговски дружества с общинско участие, относно: Конкурс за отдаване
под наем на І-ви етаж на Търговски комплекс “Краснодар”.
11. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Увеличаване на капитала на “Аптеки” ЕООД – Бургас с непарична вноска.
12. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и Сашо Стефанов
Юлиев в недвижим имот – УПИ ІІ и УПИ ІХ, кв.47 по плана на ж.к.
“Възраждане” – Бургас.
13. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Предоставяне на помещение в част от имот – частна общинска собственост,
за нуждите на ПГ по дървообработване “Г. Кондолов” – Бургас.
14. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Учредяване право на пристрояване на тераса към търговски обекти – частна
общинска собственост, изградени върху общинска земя, находящи се в
партера между бл.5 и бл.7 в ж.к. “Лазур” – Бургас.
15. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в
недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”, кв.41, УПИ
VІ - 1888, 1889, ул. “Места” № 42.
16. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, на
Районно дружество на АСГБ в гр.Бургас.
17. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в
недвижим имот, находящ се в с.Твърдица, Община Бургас, кв.5, УПИ ІІІ-54.
18. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в

гр.Бургас, ул. “Д-р Нидер” № 4 на “Сдружение на българо-гръцко
приятелство – Пиргос”, гр.Бургас.
19. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, с недвижим
имот, собственост на физическо лице.
20. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице,
чрез продажба на идеални части от недвижим имот – частна общинска
собственост в с.Ветрен, Община Бургас.
21. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, кв.43, УПИ ІІІ-662, с недвижим имот № 686 в кв.39
“а”, ж.к. “Лазур” – Бургас, собственост на Кунчо Кунев и Жеко Кунев.
22. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация – Бургас, относно: Предложение за
приемане на начална конкурсна цена на обект: Двуетажна сграда - бивша
детска градина в гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, ул. Карлово” № 21.
23. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация – Бургас, относно: Откриване на
процедура за приватизация на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас.
24. Докладна записка от Соня Георгиева, Снежана Пренерова, Таньо Атанасов,
Тодор Батилов и Георги Дракалиев – общински съветници, относно:
Приемане на Правилник за присъждане на отличия на Община Бургас.
25. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Покриване на разходите, свързани с ликвидацията на “БУМ” АД.
26. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Проект “Събиране и постоянно съхраняване на негодните за употреба
пестициди в контейнери “Б-Б куб” на територията на Община Бургас”.
27. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Приемане на Комплексна програма за намаляване на емисиите на

28. Докладна записка от общинските съветници от групата на “СДС и
коалиция”, относно: Мерки и контрол за подобряване екологичното
състояние на Община Бургас.
29. Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно:
Избор на временна комисия за обектите по чл.120, ал.4 от ЗТСУ (отм.)
30. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник, относно:
Преименуване ул. “Факийска” в гр.Бургас на ул. “Христо Фотев”.
31. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Финансова подкрепа на ученик от ПМГ “Акад. Н.Обрешков” – Бургас,
класиран за Международната олимпиада по физика в Република Корея.
32. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Финансова подкрепа за ученици от ГЧЕ “Васил Левски” – Бургас,
класирани за участие в Международната олимпиада по руски език и в
Международно училище по руски език в гр.Москва, Русия.
33. Предложение за отпускане на социална помощ на Росица Атанасова Русева
от гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.71, вх.6.
34. Докладна записка от Димитър Коруджиев – общински съветник, относно:
Промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
35. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Туристическа такса, която се заплаща за ползване на средство за подслон и
място за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
36. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Промени в списъка на длъжностните лица в Общинска администрация, имащи
право на транспортни разходи, в съответствие с новото щатно длъжностно
разписание.

ДНЕВЕН РЕД:
Искане от общинските съветници от групата на “СДС и коалиция” за декларация.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 1, въздържали се
– 6,
Р Е Ш И:
Приема текста на Декларация на Общински съвет – Бургас, до Кмета на Община
Бургас г-н Йоан Костадинов, до Областния управител г-н Иван Витанов, до Министъра на
Регионалното развитие и строителство г-н Церовски, до Министерския съвет, до Депутатите
от Втори бургаски избирателен район:
“Ние, бургаските общински съветници, подкрепяйки инициативите на
гражданското общество и загърбвайки партийните си пристрастия, се обявяваме в
подкрепа на идеята на бургаските собственици на плавателни съдове за построяване
на Яхтено пристанище до Бургаския мостик. Смятаме, че това ще спомогне за
превръщането на Бургас в целогодишен туристически център и ще даде сериозен
тласък за развитието на местната икономика – разкриването на нови работни места
и привличането на инвеститори.
Обръщаме се с апел към местните и държавни органи да съдействат за
реализацията на тази идея, което ще доведе до позитивни резултати, както за
Община Бургас, така и за държавата.
Надяваме се в най-кратки срокове Министерството на регионалното развитие
и благоустройство да вземе съответните решения, които ще доведат до обособяване
на терена в района на Бургаския мостик и обявяването на търг за изграждане на
Яхтено пристанище до Бургаския мостик.
Като изразяваме убеждението си, че интересите на Бургас и страната ни са
над всичко, се надяваме да обединим усилията си и всички институции за
осъществяване предложението на бургаското гражданство.”
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
2. Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: изменение
на решение на Общински съвет по точка 7 от Протокол № 10 от 27.05.2004 г.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 1, въздържали се
– 4,
Р Е Ш И:
1. Отменя решенията си по т.7 от Протокол № 10/27.05.2004 година.
2. Задължава кмета на Общината:
2.1.
След влизане в сила на всяко едно изменение на ПУП за територията на обект,
изграден по реда на отм. чл.120, ал.4 от ППЗТСУ, за който Общинският съвет
е взел решение за придаване 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.), да открие процедура по
отстъпване право на строеж на собственика на обекта.
2.2.
Да внася информация на редовните заседания на Общинския съвет за хода на
изпълнение на това решение в частта му по т.т. 2.1. до окончателното
приключване на процедурите.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
3.

…………………………………………………………………………
Оспорване от Кмета на Община Бургас на решения на Общински съвет, приети по т. 7.1
и 7.2 от Протокол № 10/27.05.2004 година.
…………………………………………………………………………
(Приетото решение по т.2 решава проблема с Оспорването от
кмета на Община Бургас по т.3)
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
4.

…………………………………………………………………………
Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати, лимит за численост на
персонала и фонд “Работна заплата” за 2004 година.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0, въздържал се

– 1,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава посочените в таблицата средства за работни заплати за 2004 година,
разпределени по отрасли и дейности.
2. Утвърждава, считано от 01.01.2004 година посочените в таблицата показатели за
численост на персонала и средни месечни брутни работни заплати по отрасли и
дейности.
3. Утвърждава, считано от 01.01.2004 година посочените в Приложение № 1 лимити
за численост на персонала и фонд “Работна заплата”, и средни месечни брутни
работни заплати по учебни и детски заведения.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
5.

…………………………………………………………………………
Докладна записка от Постоянната комисия по социални дейности на Общински съвет
Бургас, относно: Избор на обществен съвет по социално подпомагане.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0, въздържали се

– 2,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА за членове на Обществения съвет по социално подпомагане, следните
лица:
1. д-р Атанас Бошев - зам.-кмет по социални дейности;
2. Калина Калоянова - общински съветник, член на Постоянната
комисия по социални дейности;
3. Вълчо Вълчев
- директор на Дирекция “Социално
подпомагане”;
4. Дияна Видева
- Социален център “Деметра”;
5. Енчо Жеков
- директор на РУ “Социално осигуряване” Б-с;
6. Атанас Петров
- председател на Районна съюзна организация на
слепите в Бургас;
7. Марионела Стоянова
- ръководител на Регионално бюро – Бургас към
Национален център за соц.рехабилитация;
8. Велина Костова - председател на Асоциация за семейна
подкрепа и социална работа;
9. Таня Божинова
- социален работник в организация “ЦИПСИТ”;
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
6.

…………………………………………………………………………
Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на
Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.
…………………………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:

1. Отлага разглеждането на точката от дневния ред, като междувременно проектът се
публикува, съгласно изискването на чл.3 от Закона за нормативните актове.
2. Общинска администрация да разработи проект за звено за управление на рекламната
дейност.
3. Избира временна комисия, която да изработи един общ проект за решаването на
проблема с реда за извършване и управление на рекламна дейност на територията на
Община Бургас.
4. Комисията да се състои от 8 члена, от които 7 общински съветници и 1 представител на
Общинска администрация:
♦ Сава Масларов
♦ Ивайло Николов
♦ Бранимир Петров
♦ Димчо Грудев
♦ Малина Бакалова
♦ Руси Куртлаков
♦ Пламен Киряков
♦ Представител на Общинска администрация
5. В едномесечен срок комисията да приключи работата си и да излезе с готов проект за
обсъждане в постоянните комисии.
……………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
7.

…………………………………………………………………………
Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Провеждане
на конкурс за избор на превозвачи по автобусни линии от общинската, областната и
републиканската транспортни схеми.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”, против – 1, въздържали се

– 0,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава предложената общинска транспортна схема /Приложение № 1/.
2. Избира комисия за провеждане на конкурс за разпределение на автобусните линии между
превозвачите, в следния състав:
2.1. Председател
- Венелин Дончев Тодоров – заместник-кмет на
Община Бургас;
и членове:
2.2. Радостина Овчарова
- директор “ПНО” в Община Бургас;
2.3. Божидар Павлов
- директор “СД” в Община Бургас;
2.4. Петър Димитров
- представител на ИА “Автомобилна администрация;
2.5. Симеон М.Симеонов
- представител на браншова организация;
2.6. Григорий Манолов
- председател на Комисията по транспорт и съобщения;
2.7. Петър Петров
- член на Комисията по транспорт и съобщения;
2.8. Представител на Териториална данъчна дирекция;
2.9. Представител на КАТ – Пътна полиция;
3. Приема критерии за оценка и класиране на участниците, в конкурс за избор на превозвач
по автолиниите от предложените транспортни схеми, с направеното допълнение: “При
равни други условия - наличие на развита мрежа за диспечиране, развити пунктове за
продажба на документи, същите да бъдат бонус за кандидатите за превозвачи” /Приложение № 2/.
4. Определя цена за закупуване на конкурсната документация, в размер на 100 /сто/ лева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
8. Докладна записка от Тодор Стамболиев – общински съветник, относно: Допълнение към
Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на
Община Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 4,
Р Е Ш И:
1. Приема ал.2 на чл.10 със следния текст: “При неизбиране на обществен
посредник, получилият най-малко гласове от тримата кандидати за обществен
посредник отпада, като на следващото заседание се предлагат за гласуване само
останалите две кандидатури. Ако на две поредни заседания, измежду двете
кандидатури не бъде избран обществен посредник, в едномесечен срок, се
обявява провеждането на нов конкурс”.
2. Приема ал.3 на чл.10 със следния текст: “За една календарна година се
провеждат не повече от три конкурса за избор на обществен посредник”.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
9. Докладна записка от Тодор Стамболиев – общински съветник, относно: Промяна в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с
Общинската администрация на Община Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Приема ал.4 – нова, на чл.60 от Правилника със следния текст: “Проекто -решения на
Надзорния съвет към Общинска агенция за приватизация – Бургас са решения на водеща
комисия и постоянните комисии могат да изразяват само становища по тях”.
Досегашната ал.4, става ал.5 на чл.60 от Правилника.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
10. Докладна записка от Ивайло Николов – общински съветник, председател на
Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и търговски
дружества с общинско участие, относно: Конкурс за отдаване под наем на І-ви етаж на
Търговски комплекс “Краснодар”.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”, против – 1, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години “Магазин за
хранителни стоки и продажба на дребно” в Търговски комплекс “КРАСНОДАР” в
гр.Бургас, на ул. “Калоян”, кв.43, парцел І по ЗРП на ж.к. “Възраждане”, с разгъната площ 1
500 кв.м., при следните конкурсни условия:
1. Наименование на обекта: “Магазин за хранителни стоки и продажба на дребно”, в
Търговски комплекс “КРАСНОДАР” в гр.Бургас, на ул. “Калоян”, кв.43, парцел І
по ЗРП на ж.к. “Възраждане”, с разгъната площ от 1 500 кв.м., при граници на
имота: изток – Централен пазар; запад – ул. “Калоян”; север – ул. “Св.Климент
Охридски”; юг – Централен пазар; отгоре – етаж ІІ на комплекса, с изключение на
секторите, в които се помещават климатичната инсталация, касата, телефонната
централа и стаята на дежурните отговорници.
2. Начална конкурсна цена за месечен наем – 20 000 лв. без ДДС.
3. Специфични изисквания на конкурса:
♦ Минимални инвестиции в размер на 500 000 лв. за период от 3 месеца;
♦ Наемната цена се плаща 30 дни след въвеждане във владение на обекта;
♦ Въвеждане в експлоатация – 3 месеца след въвеждане във владение на обекта;
♦ Индексация на наема към 01.01.2007 г. с годишната инфлация за 2006 г. и с
последваща индексация - до края на договора с годишната инфлация;
♦ Подписът на договора се заверява нотариално и договорът се вписва като
разходите за това са за сметка на наемателя.
4. Участниците в конкурса представят:
♦ Копие от съдебна регистрация за фирмите, а за физическите лица – копие от
личната карта;
♦ Копие от данъчна регистрация;

♦
♦
♦
♦

Копие от Булстат карта;
Удостоверение за актуално състояние на търговеца;
Доказателства за положителен финансов резултат за последните 3 години;
Доказателства за минимален средногодишен оборот от дейността за
последните 3 години – 1 000 000 лева;
♦ Удостоверение за липса на данъчни задължения;
♦ Удостоверение за липса на задължения към НОИ;
♦ Декларация за липса на просрочени задължения към кредитори и доставчици при невярно съдържание на декларацията, кандидатът се отстранява от
участие в конкурса, а ако е спечелил конкурса, сделката е недействителна;
♦ Копие от документ за внесен депозит;
♦ За новорегистрираните дружества гореизброените условия се доказват от
собственика на капитала;
5. Критерии за класиране на предложенията:
♦ Размер на наемната цена;
♦ Направа на паркинг;
♦ Размер на инвестициите;
♦ Предвижданията на представения идеен проект;
♦ При равни други условия предимство имат фирмите със седалище и адрес на
управление на територията на Община Бургас в период не по-малък от една
година.
6. Състав на комисията за провеждане на конкурса: Председател – Ивайло Николов
и шестима членове: Бранимир Петров, Желязко Матев, Сава Масларов, Димчо
Грудев – общински съветници, по един представител на Общинска
администрация и на “Бургаски пазари” ЕООД.
7. Депозит за участие в размер на 50 000 лв., представляващи 10 % от минималните
изискуеми инвестиции. На спечелилият конкурса, депозитът се връща след
въвеждане на обекта в експлоатация, а на останалите в едноседмичен срок след
обявяване на резултатите от конкурса.
8. Място за закупуване на конкурсната документация – касата на “Бургаски пазари”
ЕООД.
9. Цена на конкурсната документация – 500 лв.
10. Срок, в който кандидатите могат да отправят искане за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса ще се публикуват в обявата за конкурса.
11. Предложения за участие в конкурса ще се приемат на 45-я ден, след обявяване на
конкурса в местен и национален всекидневник, в залата на Община Бургас от
15:00 – 17:00 ч.
12. Извършване оглед на конкурсния обект – всеки работен ден от 9:00 – 14:00 ч.
13. Резултатите от конкурса ще се обявят в залата на Община Бургас в 10:00 ч. в
работен ден, до 10 дни след приемане предложенията за участие.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
11. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Увеличаване
на капитала на “Аптеки” ЕООД – Бургас с непарична вноска.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 7,
Р Е Ш И:
1. Предоставя в собственост на “АПТЕКИ” ЕООД – Бургас, следните недвижими
имоти – частна общинска собственост:
1.1.
АПТЕКА № 5 - със застроена площ 53.05 кв.м., намираща се на партерния
етаж на монолитна сграда в гр.Бургас на ул. ”Александровска” № 83, ведно
със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху терена, представляващ УПИ ІV-1165 в кв.84 по плана на
гр.Бургас – ЦГЧ, при граници на аптеката: изток – административни
помещения на Община Бургас; запад - ул. “Александровска”; север – проход;
юг – търговски обект; имотът представляващ помещение № 4 по Акт за
общинска собственост № 1946/17.01.2000 г. на Община Бургас, с пазарна
стойност 48 630 лева.
1.2.
АПТЕКА № 9 - със застроена площ 80.70 кв.м., намираща се на партерния
етаж на монолитна сграда в гр.Бургас на ул. “Александровска” № 147, ведно
със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху терена, при граници на аптеката: изток – външен зид към улица;
запад – ул. “Александровска”; север – читалище “Асен Златаров”; юг –
помещение общинска собственост; имотът представляващ магазин № 2 –
аптека по Акт за общинска собственост № 913/12.08.1998 г. на Община
Бургас, с пазарна стойност 57 880 лева;
1.3.
АПТЕКА № 11 - със застроена площ 63.05 кв.м., намираща се в гр.Бургас, ж.к.
“Изгрев”, бл.38, вх.Б, ет.1, с принадлежащо избено помещение с площ 2.55
кв.м., както и 0.935 % ид.части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху терена, при граници на аптеката: външна фасадна стена,
лекарски кабинет, жилище от вх. “В” на жилищния блок и външен зид, с
пазарна стойност 28 600 лева.

2. Увеличава капитала на “АПТЕКИ” ЕООД - Бургас, съответно дяловото участие на
Община Бургас в капитала на същото дружество със стойността на имотите по т.1, като
окончателната стойност на увеличението ще се определи, съгласно оценка на три вещи
лица, назначени от съда, при изпълнение на процедурата по чл.72, ал.2 от Търговския закон.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
12. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване
на съсобственост между Община Бургас и Сашо Стефанов Юлиев в недвижим имот –
УПИ ІІ и УПИ ІХ, кв.47 по плана на ж.к. “Възраждане” – Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
1. Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 13.50 кв.м. идеални части от УПИ ІХ, кв.47 по плана на ж/к
“Възраждане”, гр.Бургас, целият с площ 302 кв.м., при граници: изток – УПИ
VІІІ; запад – тротоар и УПИ ІІ; север – УПИ ІІ; юг – улица тупик, на стойност 6
602 (шест хиляди шестстотин и два) лева,
с
недвижим имот, собственост на Сашо Стефанов Юлиев, представляващ 13.50
кв.м. идеални части от УПИ ІІ, кв.47 по плана на ж/к “Възраждане”, гр.Бургас,
целият с площ от 515 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІІ; запад –УПИ І; север –
тротоар и ул. “Фердинандова”; юг – УПИ ІХ-25, на стойност 6 602 (шест хиляди
шестстотин и два) лева.
2. Да се продаде на Сашо Стефанов Юлиев недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 84.00 кв.м. идеални части от УПИ ІХ, кв.47 по плана
на ж/к “Възраждане”, гр.Бургас, целият с площ от 302 кв.м., при граници: изток
– УПИ VІІІ; запад – тротоар и УПИ ІІ; север – УПИ ІІ; юг – улица тупик, за
сумата от 41 076 (четиридесет и една хиляди, седемдесет и шест ) лева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
13. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне
на помещение в част от имот – частна общинска собственост, за нуждите на ПГ по
дървообработване “Г. Кондолов” – Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Предоставя безвъзмездно за срок от 5 (пет) години на Професионална гимназия по
дървообработване “Георги Кондолов” – Бургас, помещения №№ 10, 11, 12 и 13 с обща
полезна площ от 427.14 кв.м. и обособена част от помещение № 14, която е с площ от 113
кв.м. в имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, кв. “Победа”, ул.
“Байкал” № 9.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
14. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване
право на пристрояване на тераса към търговски обекти – частна общинска собственост,
изградени върху общинска земя, находящи се в партера между бл.5 и бл.7 в ж.к. “Лазур”
– Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”, против – 1, въздържал се
– 1,
Р Е Ш И:
Учредява на ЕТ “БАТ – ДИМЧО ГРУДЕВ” гр.Бургас правото да пристрои
собствената си нежилищна сграда, построена по силата на отстъпено право на строеж върху
общинска земя, находяща се в партера между бл.5 и бл.7 в ж/к “Лазур”, гр.Бургас с 88.55
кв.м., по пазарни цени, за сумата от 30 638 (тридесет хиляди шестстотин тридесет и осем)
лева, без ДДС.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
15. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване
на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, находящ се
в гр.Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”, кв.41, УПИ VІ - 1888, 1889, ул. “Места” № 42.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0, въздържали се
–2,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Марче Славчева Джапунова – Панайотова, ЕГН 5507080854 и
Станка Георгиева Атанасова, ЕГН 5803250850 недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 102.50 кв.м. идеална част от УПИ VІ-1888, 1889 в кв.41 по
плана на ж/к “Братя Миладинови”, гр.Бургас, ул. “Места” № 42, целият с площ 291 кв.м.,
при граници: изток – УПИ V; запад - УПИ VІІ; север – УПИ VІІІ; юг – ул. “Места”, за
сумата от 48 072 (четиридесет и осем хиляди, седемдесет и два) лева.
В цената не е включен ДДС.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
16. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под
наем на недвижим имот – публична общинска собственост, на Районно дружество на
АСГБ в гр.Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за срок от 3 (три) години на Районно дружество на
“Национална асоциация на слепо-глухите в България” - гр. Бургас, със седалище и
адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Капитан Райчо” № 79, регистрирано по гр.д. №
5253/2002 г. на Пловдивския окръжен съд, част от недвижим имот – публична общинска
собственост, представляващ помещение № 5 с полезна площ от 15.06 кв.м., разположено на
първи партерен етаж в сградата на ТД “Изгрев” – Община Бургас, находяща се в гр. Бургас,
ж/к “Зорница”, бл.47, вх.А, при граници: изток – коридор; запад – вход; север – коридор; юг
– външен зид, при месечна наемна цена в размер на 7.91 (седем цяло и деветдесет и една
стотни) лева, без ДДС.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
17. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим
имот, находящ се в с.Твърдица, Община Бургас, кв.5, УПИ ІІІ-54.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”, против – 1, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Ангел Кирилов Андреев, ЕГН 5510020742 недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 78.00 кв.м. ид.част от УПИ ІІІ-54 в кв.5 по
плана на с.Твърдица, целият с площ 953 кв.м., при граници: североизток УПИ ІV; югозапад
– УПИ ІІ; северозапад – край на регулацията; югоизток – улица, за сумата 390 (триста и
деветдесет) лева.
В цената не е включен ДДС.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
18. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под
наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул. “Д-р Нидер”
№ 4 на “Сдружение на българо-гръцко приятелство – Пиргос”, гр.Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против - 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Отлага разглеждането на докладната записка, за произнасяне на Комисията по
законност и обществен ред.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
19. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Замяна на
недвижим имот – частна общинска собственост, с недвижим имот, собственост на
физическо лице.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 5,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се
в гр.Бургас, ж/к “Братя Миладинови”, блок 2, вх.4, ет.5, ап. № 62, представляващ тристаен
апартамент, застроен на 95.76 кв.м., състоящ се от дневна, две спални, кухня и сервизни
помещения, при граници: изток – Николов; запад – външен зид; север – външен зид; юг –
външен зид; отгоре – Добрев и отдолу – Иванов, изба № 62 с площ от 5.98 кв.м., ведно с
1.835 % ид.части от общите части на сградата и 1.835 % ид.части от правото на строеж
върху общинско земя на стойност 57 169 (петдесет и седем хиляди сто шестдесет и девет)
лева без ДДС с недвижим имот, собственост на Стефан Станев Недев, представляващ терен
с площ от 225 кв.м. ид.части от бивш парцел VІ в бивш кв.378, находящ се в Промишлена
зона “Север” – Бургас, целият с площ от 450 кв.м. на стойност 57 150 (петдесет и седем
хиляди сто и петдесет) лева.
Разликата в цените на заменяемите имоти е 19 лева, която да се доплати от Стефан
Станев Недев, заедно с дължимите данъци и такси по сделката.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
20. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване
на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на идеални
части от недвижим имот – частна общинска собственост в с.Ветрен, Община Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 2,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Лина Борисова Бочукова, ЕГН 3503010454 недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 96 кв.м. идеална част от УПИ ІІ-292 в кв.20
по плана на с.Ветрен, Община Бургас, целият от 596 кв.м., при граници: изток – ул. “Ком”;
запад – УПИ ХІХ-290; север – УПИ І-291 и юг – УПИ ІІІ-289 за сумата от 1 920 (хиляда
деветстотин и двадесет) лева без ДДС.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
21. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Замяна на
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Лазур”,
кв.43, УПИ ІІІ-662, с недвижим имот № 686 в кв.39 “а”, ж.к. “Лазур” – Бургас,
собственост на Кунчо Кунев и Жеко Кунев.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска собственост с площ 325
кв.м., представляващ УПИ ІІІ-662 в кв.43 по плана на ж/к “Лазур”, гр.Бургас, при граници:
североизток – ул. “Велико Търново; югозапад – УПИ V; югоизток – УПИ ІV-662;
северозапад – УПИ ІІ, на стойност 158 909 (сто петдесет и осем хиляди деветстотин и девет)
лева,
с
недвижим имот с площ от 210 кв.м., собственост на Кунчо Велев Кунев и Жеко
Велев Кунев, представляващ имот № 686 в кв.39 “А”, ж/к “Лазур”, гр.Бургас (бивш парцел
V в бивш кв.404), при граници: североизток – имот № 695 в УПИ ІІ; югозапад – ул.
“В.Търново”; югоизток – общинска земя в УПИ ІІ; северозапад – общинска земя в УПИ ІІ,
на стойност 102 680 (сто и две хиляди шестстотин и осемдесет) лева.
Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 56 229 (петдесет и шест хиляди
двеста двадесет и девет) лева да се доплати от Жеко и Кунчо Куневи, заедно с дължимите
данъци и такси по сделката.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
22. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на Общинска
агенция за приватизация – Бургас, относно: Предложение за приемане на начална
конкурсна цена на обект: Двуетажна сграда - бивша детска градина в гр.Бургас, ж.к.
“Лазур”, ул. Карлово” № 21.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа “за”, против – 9, въздържали се
– 4,
Р Е Ш И:
1. Приема приватизационната оценка на обект: Двуетажна сграда (бивша детска
градина), ж/к “Лазур”, ул. “Карлово” № 21, гр.Бургас и определя начална
конкурсна цена в размер на 580 000 (петстотин и осемдесет хиляди) лева.
2. Конкурсната документация за всеки обект се закупува в Общинската агенция за
приватизация – гр.Бургас, ул. “Конт Андрованти” № 1-3, ет.3, всеки работен ден,
в срок до 31-я ден включително от датата на обнародването на решението в
“Държавен вестник” от 9 до 17 часа, на цена 120 лева платими в брой в касата на
Агенцията, за което се издава сертификат за регистрация.
3. Физическите лица закупуват конкурсната документация лично или с нотариално
заверено пълномощно, а юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние.
4. Конкурсната документация (информационният меморандум) да се изготви
съгласно изискванията на Наредбата за търговете и конкурсите (обн. ДВ
бр.85/26.09.2003 г.)
5. Обектът се продава с отстъпено право на строеж.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
23. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на Общинска
агенция за приватизация – Бургас, относно: Откриване на процедура за приватизация на
“Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Отлага разглеждането на докладната записка, с направените препоръки към
Общинската администрация да предостави становище и виждане за “Хляб и хлебни
изделия” ЕООД, за разглеждане на заседание на Комисията по общинска собственост,
общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, Комисията по
икономика и инвестиции и в Общинска агенция за приватизация, за да може същите да
излязат с единно становище, относно бъдещото развитие на това за момента губещо
предприятие.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
24. Докладна записка от Соня Георгиева, Снежана Пренерова, Таньо Атанасов, Тодор
Батилов и Георги Дракалиев – общински съветници, относно: Приемане на Правилник
за присъждане на отличия на Община Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Приема предложения проект за Правилник за удостояване и награждаване с
отличията на Община Бургас, без текста на ал.2 на чл.6.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
25. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Покриване на
разходите, свързани с ликвидацията на “БУМ” АД.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с 18 гласа “за”, против – 6, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
Не приема предложения проект за решение в докладната записка.
…………………………………………………………….…………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
26. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Проект
“Събиране и постоянно съхраняване на негодните за употреба пестициди в контейнери
“Б-Б куб” на територията на Община Бургас”.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Разрешава се ползването на терен, находящ се на територията на Претоварна станция
– Бургас, като площадка за разполагане на 24 броя контейнери тип “Б-Б куб”.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
27. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на
Комплексна програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на
утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на
Община Бургас.
28. Докладна записка от общинските съветници от групата на “СДС и коалиция”, относно:
Мерки и контрол за подобряване екологичното състояние на Община Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0, въздържал се
– 1,
Р Е Ш И:
Приема Комплексната програма за намаляване на емисиите на замърсители и
достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията
на Община Бургас, с направените допълнения от групата общински съветници от “СДС и
коалиция”, които да залегнат като актуализация или допълнителни разработки към същата,
а именно:
1. Община Бургас да предложи разработка за изменение на транспортната схема, с
цел намаляване на емисиите на основните замърсители и отражението, което те
дават върху жителите в районите на най-натоварените вътрешно-градски пътни
артерии.
2. Община Бургас да сезира Министерството на околната среда и водите за
извършване на спешни проверки на предприятията – екозамърсители на
територията на Общината и осъществяване на незабавни мерки за въвеждане на
европейските норми за емисиите на промишлените предприятия.
3. Община Бургас да изготви искане до Министерството на околната среда и
водите за изграждане и оборудване на:
♦ Лаборатории за анализ на отработените от МПС газове;
♦ Пунктове за емисионен контрол в к-с “Изгрев” и с.Ветрен;
♦ Пещ за опасни отпадъци;

4.

Община Бургас да кандидатства по екологични европейски проекти за
изграждане на компютъризирана информационна система със светлинно табло в
центъра на града.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
29. Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Избор на
временна комисия за обектите по чл.120, ал.4 от ЗТСУ (отм.)
…………………………………………………………………………
/Докладната записка оттеглена от вносителя/
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
30. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник, относно:
Преименуване ул. “Факийска” в гр.Бургас на ул. “Христо Фотев”.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с 15 гласа “за”, против – 2, въздържали се – 11,
Р Е Ш И:
Преименува улица “Факийска” в град Бургас, на улица “Христо Фотев”.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
31. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Финансова
подкрепа на ученик от ПМГ “Акад. Н.Обрешков” – Бургас, класиран за Международната
олимпиада по физика в Република Корея.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Осигурява сумата от 1 500 лева за участието на ученика Свилен Иванов Искров от
ПМГ “Акад. Н. Обрешков” – Бургас в Международната олимпиада по физика в Република
Корея.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
32. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Финансова
подкрепа за ученици от ГЧЕ “Васил Левски” – Бургас, класирани за участие в
Международната олимпиада по руски език и в Международно училище по руски език в
гр.Москва, Русия.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Осигурява сумата от 1 500 лева за пътни разходи до гр.Москва – Русия, на
ученичките: Елена Чуприна, Златина Атанасова и Людмила Лазарова от ГЧЕ “В.асил
Левски” – гр.Бургас, за участие в Международната олимпиада по руски език и
Международното училище по руски език.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
33. Предложение за отпускане на социална помощ на Росица Атанасова Русева от гр.Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл.71, вх.6.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие да се отпусне на Росица Атанасова Русева от гр. Бургас, ж.к.
“Славейков”, бл.71, вх.6, еднократна парична помощ, в размер на 200 лева.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
34. Докладна записка от Димитър Коруджиев – общински съветник, относно: Промени в
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 0, въздържал се
– 1,
Р Е Ш И:
1. Приема следните промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество:
1.1. В чл.15, ал.1, чл.16, ал.7, чл.26, ал.2, чл.29, ал.3, чл.31, ал.1, чл.33, ал.1, т.1, чл.36,
ал.2, чл.55, ал.2 думите “Методиката предвидена в глава 4 или 7 от ППЗДС” да
отпаднат и бъдат заменени с думите: “Цени определени от Общинския съвет”.
1.2. В чл.52, ал.1, т.2 думите “По реда на чл.309 и сл. от ППЗТСУ” да отпаднат и
бъдат заменени с думите: “По реда на чл.195, ал.2 от ЗУТ”.
2. Задължава Общинската администрация, в срок до 01.09.2004 година да внесе в
Общинския съвет предложение за методиката за определяне на действителните
цени на недвижимите имоти.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
35. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Туристическа
такса, която се заплаща за ползване на средство за подслон и място за настаняване по
смисъла на Закона за туризма.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Приема размерът на туристическата такса за 2005 година в Община Бургас, да бъде:
1. За самостоятелна стая в местата за настаняване /къщи/, категория до 1 звезда и
туристически хижи - 0.40 лв.
2. За местата за настаняване с 2 и 3 звезди и от средствата за подслон: хотели,
мотели и др. до 2 звезди - 0.80 лв.
3. За всички средства за подслон от 3 до 5 звезди - 1.00 лв.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 11
На 24.06.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната администрация от 10:00 ч. се
проведе Единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
36. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно: Промени в
списъка на длъжностните лица в Общинска администрация, имащи право на
транспортни разходи, в съответствие с новото щатно длъжностно разписание.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 0,
Р Е Ш И:
Променя утвърдения от Общински съвет с Протокол № 7/15.03.2004 г. списък на
длъжностните лица в Общинска администрация, имащи право на транспортни разходи,
считано от 01.04.2004 г., както следва:
Към т.3. Секретари на кметства – до 10 билета/месец:
Отпада:
Донка Стоилова Попова
с.Маринка;
Включват се:
Нина Атанасова Пенкова
с.Маринка;
Костадинка Иванова Христова
с.Банево;
Радка Тодорова Гъдева
с.Ветрен;
Селиме Исмаил Ахмед
с.Изворище;
Семра Нури Карабаджак
с.Драганово;
Маринка Василева Николова
с.Твърдица;
Към т.4. Старши-специалисти в кметства /изпълнители по бюджета/ - до 20
билета/месец:
Включват се:
Нина Семова Биволарска
с.Ветрен;
Недка Димова Костадинова
с.Банево;
Към т.5. Специалисти в кметства /АО и строителство/
- до 25 билета/месец:
Отпадат:
Костадинка Иванова Христова
- гл.специалист АО с.Банево;
Радка Тодорова Гъдева
- гл.специалист АО с.Ветрен;
Нина Семова Биволарска
- ст.специалист АО с.Ветрен;

Нова т.7. към отдел “Екология и контрол на опазване на околната среда”:
♦ старши инспектори “ККООС” – до 40 билета/месец:
Трифон Дачев Трифонов
Георги Пидов Яръмов;
Тодор Андонов Атанасов;
♦ гл.експерт “Управление на отпадъците” – до 20 билета/месец:
Тошко Иванов Стойчев;
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

