ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Участие на Община Бургас с проектопредложение в програма
ФАР “Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие
на туризма”
2. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Кандидатстване на Община Бургас в проект “Местно
икономическо развитие и маркетинг на българските общини” по
програмата за техническо побратимяване между българските и
американските общини
3. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Актуализация на бюджета на Община Бургас за 2004 година
4. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Определяне размера на такса за битови отпадъци за 2005 година
5. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас от
19.03.2003 година
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Списък – предложение за обекти от общинската пътна мрежа,

изграждането, реконструирането и ремонта, на които да бъдат включени за
финансиране през 2005 година
7. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Процедиране и одобряване на ПУП /изменение на действащите
ПРЗ/
8. Докладна записка от Пенка Георгиева Папучарова - Филева – временен
управител на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас, относно: Приемане
на оздравителна програма за търговското дружество
9. Докладна записка от Анушка Тодорова Тодорова – управител на “Нармаг”
ЕООД – Бургас, относно: Разширяване предмета на дейност на “Нармаг”
ЕООД
10. Докладна записка от инж.Тодор Георгиев Христов – управител на
“Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас, относно даване разрешение
за теглене на банков кредит.
11. (1.) Докладна записка от Тодор Стамболиев, Пламен Киряков, Димитър
Коруджиев, Лена Бахчеванова – общински съветници, относно: Отдаване
под наем чрез явен търг на първи етаж “Магазин за продажба на
хранителни стоки на дребно” от Търговски комплекс “Краснодар”,
находящ се в гр.Бургас, ул. “Калоян”
(2.) Докладна записка от Димитър Стоянов – общински съветник, относно:
Отмяна на решения, приети по т.4 от дневния ред на проведеното на
24.09.2004 г. заседание на Общински съвет Бургас – Протокол № 14.
12. Докладна записка от Георги Дракалиев и Зияд Ел Масри – общински
съветници, относно: Изследване на възможностите за осигуряване на
помещения за провеждане на заседанията на Общински съвет Бургас и
неговите комисии
13. Докладна записка от Георги Дракалиев и Костадин Марков – общински
съветници, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас
14. (1.) Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно:
Изменение и допълнение на чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда,

при които Общината упражнява правата си на собственик върху
общинската част от капитала на търговските дружества
(2.) Докладна записка от Димитър Стоянов – общински съветник, относно:
Допълване на Наредбата за условията и реда, при които Общината
упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на
търговските дружества
15. Докладна записка от д-р Кънчо Марангозов – общински съветник,
относно: Делегиране права на управителите на търговските дружества със
100 % общинско участие /в т.ч. МЦ и ДКЦ/ за сключване на договори за
наем по реда на чл.17, ал.3 от НУРОУПСОЧКТД
16. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изпълнение на решение по т.17 от проведеното на 24.09.2004 г.
заседание на Общински съвет Бургас и провеждане на конкурс за
възлагане на обществен превоз на пътници по транспортни схеми
17. Докладна записка на комисията по чл.4, ал.1 от Наредба № 27 на
Министерството на правосъдието от 13.12.1994 г., относно избор на
съдебни заседатели за Районен съд - Бургас и Окръжен съд – Бургас
18. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински съвет
Бургас, относно: Определяне на дължимия наем по чл.17, ал.4 от ППЗОС
19. Докладни записки за удостояване на граждани на гр.Бургас със званието
“Почетен гражданин на град Бургас”
20. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Провеждане на конкурси за отдаване под наем на обособени
помещения в имоти – публична общинска собственост за организиране на
ученическото столово хранене
21. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Осигуряване на база за книгохранилище на Регионална
библиотека “П.К.Яворов”

22. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Именуване на детски и смесен хор – формация на хорова школа
при Младежки културен център – Бургас
23. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане на Наредба за рекламната и информационна дейност
на територията на Община - Бургас
24. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отреждане на терен за поставяне на бюст-паметник на поета
Костас Варналис в Приморски парк – Бургас
25. Докладна записка от Димитър Николов и д-р Боян Будаков – общински
съветници относно: Определяне на място за Паметен знак и Паметна плоча
в чест на победата преди 700 години на българската войска при Скафида и
присъединяване на района на Бургас към българската държава
26. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Състояние и насоки за развитие на търговските дружества с
общинско участие
27. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник,
относно: Откриване на Дневен център за лица с умствена изостаналост
28. Докладна записка от Димитър Стоянов – председател на Постоянната
комисия по законност и обществен ред, относно: Отмяна на решение по т.5
от дневния ред на проведеното на 24.09.2004 г. заседание на Общински
съвет Бургас – Протокол № 14
29. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация, относно: Откриване на процедура за
приватизация на общински нежилищни имоти, които се използват за
стопански цели на Община Бургас, съгласно чл.3, ал.3, т.2, във връзка с
чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК
30. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промени в целевите финансови средства в рамките на приетия
Бюджет – 2004 г. за провеждане на спортни мероприятия

31. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник, председател
на Постоянната комисия по здравеопазване, относно: Доклад на
Постоянната комисия по здравеопазване за извършени проверки в лечебни
заведения - ЕООД и “Аптеки” ЕООД
32. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Учредяване право на пристрояване към апартамент № 1, находящ
се на първи етаж в бл. № 3, кв.29 в кв. “Долно Езерово”, гр.Бургас,
изграден върху общинска земя
33. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на идеални части от имот – частна общинска
собственост, УПИ V-785, кв.159, находящ се в гр.Бургас, ул. “Факийска”
22
34. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Сарафово”,
кв.10, УПИ ХІ-156, 157
35. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Сарафово”,
кв.60, УПИ ХІІІ-519
36. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в с.Брястовец, Община
Бургас, кв.18, УПИ VІІІ-103
37. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физическо лице в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Победа”,
кв.1, УПИ ХLІІ-103
38. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в кв. “Сарафово”, кв.56,
УПИ ХІІ-462

39. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на идеални части – частна общинско собственост от
недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, ул. “Юрий Венелин” № 12
40. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Долно
Езерово”, кв.90, УПИ ХІV-1169
41. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Долно
Езерово”, кв.86, УПИ І-933
42. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на избено и тавански помещения – частна общинска
собственост находящи се в бл.13 в кв. “Работнически жилища”, гр.Бургас
43. (1.) Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Замяна на общински имоти, представляващи УПИ ІV и
УПИ VІ в кв.5 по ПУП на кв. “Сарафово”, гр.Бургас, с част от имот пл.№
915 в кв.32, собственост на физическо лице, попадащ върху част от
училищен двор на училище “Христо Ботев”, кв. “Сарафово”, гр.Бургас
(2.) Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Замяна на общински имот – ч.о.с., представляващи УПИ
VІІ в кв.5 по ПУП на кв. “Сарафово”, гр.Бургас, с част от имот пл.№ 915 в
кв.32, собственост на физическо лице, попадащ върху част от училищен
двор на училище “Христо Ботев”, кв. “Сарафово”, гр.Бургас
44. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Ликвидиране на съсобственост в имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр.Бургас, ул. “Цар Самуил” № 20, УПИ V-755,
кв.146-А
45. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне на помещение под наем в част от недвижим имот –
публична общинска собственост, за изграждане на здравно-социален
център в ромска общност в рамките на Компонент-5 на Програма
“Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

46. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Учредяване право на строеж на “Бизнес-център Бургас” –
сдружение с нестопанска цел за реализиране на Проект JOBS, компонент
“Заетост на ромите”
47. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на идеални части от недвижим имот – двуетажна
сграда – частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул.
“Марица” № 52, УПИ ІІ-1864, 1865 в кв.42 по плана на ж.к. “Братя
Миладинови”
48. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промяна в списъка на медицинските специалисти, имащи право
на транспортни разходи, съгласно чл.38 от ПМС № 30/06.02.2004 г.
49. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Избор на общински съветници в състава на Обществен общински
съвет по наркотични вещества
50. Преписка № 94-00/2224 от 19.04.2004 г. на Администрацията на
Президента на Република България, във връзка с опрощаване на държавно
вземане
51. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Ликвидиране на съсобственост, чрез равностойна замяна на
имоти, находящи се в ж.к. “Меден Рудник”, зона “В”, гр.Бургас
52. Оспорване от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас, на
решения на Общински съвет – Бургас, приети по точка 5 от дневния ред на
проведеното на 28.10.2004 г., с продължение на 05.11.2004 г. заседание –
Протокол № 15
53. Питания
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ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Участие на Община Бургас с проектопредложение в програма
ФАР “Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие
на туризма”
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за
водоснабдяване на с.Банево – нови квартали, по проект “Подобряване
на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма” към
Програма ФАР “Икономическо и социално сближаване”.
2. Дава съгласие за извършването на включените в проекта дейности на
териториите общинска собственост.
3. Задължава Кмета на Община Бургас да осигури съфинансиране за
реализацията на проекта, в размер на 10% от проектната му стойност,
възлизаща на 186 000 лева.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
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ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
2. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Кандидатстване на Община Бургас в проект “Местно
икономическо развитие и маркетинг на българските общини” по
програмата за техническо побратимяване между българските и
американските общини
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. Общинският съвет – Бургас приема условията за участие на Община
Бургас в проекта “Местно икономическо развитие и маркетинг на български
общини, а именно:
1. Община Бургас определя местното икономическо развитие като свой
дългосрочен приоритет. Основна цел в работата й е създаване на
жизнена икономика и повишаване качеството на живот. Община
Бургас е готова да постигне тези цели, чрез изпълнение на
дългосрочна програма за икономическо развитие и укрепване на
своя капацитет и този на специалистите по бизнес развитие;

2. Община Бургас има готовност да определи /назначи експерт по
икономическо развитие към Общинската администрация, който да
изпълнява тези функции дългосрочно и след приключване на проект
“Местно икономическо развитие и маркетинг на български общини”;
3. Общината се ангажира да спазва принципите на прозрачност и
публичност при осъществяване на дейностите за икономическо
развитие и ще се придържа към спазване на етичните норми на
отворено местно самоуправление;
4. Община Бургас е готова да отдели необходимото време и ресурси за
постигане и постоянно поддържане на стандарт “Община – готова за
бизнес развитие”;
5. Общината подкрепя идеята за създаване и дългосрочно участие в
мрежа на професионалистите в областта на икономическото
развитие;
6. Общината е готова да споделя натрупания опит и информация с
други български общини.
ІІ. Общинският съвет – Бургас одобрява подписването на писмо –
декларация от Кмета на Община Бургас и Председателя на Общински съвет
Бургас за поемане на гореизброените ангажименти, във връзка с участието на
Община Бургас в проекта.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
3. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Актуализация на бюджета на Община Бургас за 2004 година
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа “за”, против – 10,
въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
1. Намалява разходната част на бюджета по функции, както следва:
Функция “Здравеопазване”
Дейност “Други дейности по здравеопазването” § 1098 с 332 хил.лв.
Функция “Транспорт и съобщения”
Дейност “Други дейности по транспорта” № 1062 “Застраховки” с 88
хил.лв.
Всичко намаление: 420 хил.лв.
2. Увеличава разходната част с 420 хил.лв. по функциите, дейностите и
параграфите, както следва:

Функции, дейности
І. По решение на ОС общо 157 х.лв.
Други дейности по икономиката
БУМ АД
10 х.лв.
Общ.програма за закрила
на детето
5 х.лв.
Нармаг ЕООД
80 х.лв.
Хляб и хл.изделия ЕООД 60 х.лв.
ІІ. Култура
Детски хор към МКЦ
2 х.лв.
Др.дейности по културата:
Собствен
Филиал култура
Библиотеки – регион.
Художествена галерия
МКЦ – плувен басейн
ІІІ. Образование
ІV. Социални дейности
Програми за временна заетост

Държавни –
дофинансирани
общински

§

Общински
средства
лева

Общински

4309

155 000

Общински

1098

2 000

Общински
Общински
Държ.дейности
Държ.дейности
Общински
Държ.дейности

1098
1098
1020
1020
1016
0101
0201
0700

40 000
60 000
20 000
20 000
20 000
60 000

1098

24 000

Общински

Всичко разходи увеличение:

19 900

420 000

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
4. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Определяне размера на такса за битови отпадъци за 2005 година
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Одобрява план-сметките за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и
инсталации и поддържане чистотата на територии за обществено ползване
през 2005 г.
2. Приема цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на
битови отпадъци от преместваеми обекти.
3. Приема годишни такси за битови отпадъци за 2005 г., когато таксата се
определя според вида и броя на използваните съдове.
4. Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2005 г.
4.1. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни
имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия.
4.1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
предприятия, намиращи се в строителните граници на гр.Бургас и
кварталите му – 1.7 %0, върху данъчната оценка на имота, от които:

За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци 1.0 %0;
За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа илидруги
съоръжения - 0.2 %0;
За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване - 0.5 %0;
4.1.2. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
предприятия, намиращи се в строителните граници на гр.Българово,
с.Черно море, с.Рудник, с.Банево, с.Ветрен, с.Изворище, с.Драганово,
с.Брястовец, с.Миролюбово, с.Маринка, с.Твърдица, с.Димчево,
с.Равнец, с.Братово, Рибарско селище, лесопарк “Росенец” - 5.0 %0,
върху данъчната оценка на имота, от които:
За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци - 3.0 %0;
За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения - 0.5 %0;
За услугата по поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване - 1.5 %0;
4.2. Размер на годишната такса за битови отпадъци за нежилищни имоти:
4.2.1. За нежилищни имоти, когато таксата се определя според вида и броя на
използваните съдове, т.е. според количеството – изчислената стойност
по приложение + 2.0 %0 върху отчетната стойност на активите (земя,
сгради), от които:
За услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на
битовитеотпадъци в депа илидруги съоръжения – изчислената
стойност по приложение.
За услугата по поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване - 2.0 %0;
4.2.2. За нежилищни имоти, намиращи се в строителните граници на
гр.Бургас и кварталите, както и за нежилищни имоти, намиращи се в
строителните граници на гр.Българово, с.Черно море, с.Рудник,
с.Банево,
с.Ветрен,
с.Изворище,
с.Драганово,
с.Брястовец,
с.Миролюбово, с.Маринка, с.Твърдица, с.Димчево, с.Равнец, с.Братово,
Рибарско селище, лесопарк “Росенец”, когато таксата се определя
пропорционално - 10 %0 върху отчетната стойност на активите (земя,
сгради), от които:
За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци - 6.0 %0
За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения - 2.0 %0;

4.3.

4.4.
4.5.

За услугата по поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване - 2.0 %0;
За имотите, намиращи се извън строителните граници на населените
места с изключение на имотите по чл.23, ал.1, се събира такса за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, в
размер на 3.0 %0, върху данъчната оценка на имота.
За нежилищни имоти, в които преобладаващата част от работещите са
хора със сензорни и физически увреждания - 1 %0 върху отчетната
стойностна активите (земя, сгради).
За църковните сгради и молитвени домове на вероизповедания, които
са регистрирани на територията на Община Бургас, таксата смет да
бъде 1 промил върху данъчната оценка на имота.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
5. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас от
19.03.2003 година
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДОПЪЛВА разпоредбата на чл.24, ал.1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, като след думите
“следните категории деца:” се добавя следния текст: “За дете-близнак се
заплаща 50% от съответната такса. В случай, че близнаците са повече от
два, за всяко дете-близнак се заплаща 25% от съответната такса.”
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Списък – предложение за обекти от общинската пътна мрежа,
изграждането, реконструирането и ремонта, на които да бъдат включени за
финансиране през 2005 година
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА списък – предложение за обекти от общинската пътна мрежа,
изграждането, реконструкцията или ремонта на които да бъдат включени за
финансиране през 2005 година.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
7. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Процедиране и одобряване на ПУП /изменение на действащите
ПРЗ/
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за изменение на ПУП на:
1. кв.21, УПИ І, за имот пл.№ 71, ж.к. “Славейков”;
2. кв.45, УПИ І, за имот пл.№ 696, ж.к. “Лазур”;
3. кв.1, УПИ VІ, за имот пл.№ 699, ж.к. “Лазур”;
4. кв.19, УПИ І и ІV, за имот пл.№ 54, ж.к. “Изгрев”;
5. кв.15, УПИ VІ, за имот пл.№ 51, ж.к. “Славейков”;
6. кв.3, УПИ V, за имот пл.№ 21, ж.к. “Изгрев”;
7. имот № 744, кръстовище “Трапезица”;
8. имоти №№ 62, 42, 53, кв.19, ж.к. “Меден Рудник”,
във връзка с възстановените имоти, тъй като процедурата по допускане на
изменение на ПУП е преди влизане в сила на изменението на ЗУТ от
25.07.2004 г. и е приключило с решение на Експертния съвет по устройство
на територията.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
8. Докладна записка от Пенка Георгиева Папучарова - Филева – временен
управител на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас, относно: Приемане
на оздравителна програма за търговското дружество
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Одобрява отчета за състоянието на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД –
Бургас.
2. Одобрява оздравителната програма за “Хляб и хлебни изделия” ЕООД
– Бургас, като определя срок за излизане на Дружеството от
отрицателен финансов резултат не по-късно от 30.09.2005 година.
3. Допълва решението си по Протокол № 45/09.04.2003 г. за отпускане на
финансова помощ на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас в
съответствие с чл.134 от Търговския закон със “срок за възстановяване
на помощта от Дружеството - 2007 година”.
4. Дава съгласието си Дружеството да ползва кредит за оборотни средства
в размер на 400 000 лева и упълномощава временния управител да
извърши съответните действия за оформянето му.
5. Дава съгласието си да се проведат търгове за продажба на ненужни
машини, съоръжения и друго оборудване.

6. Изважда от списъците на Общинска агенция за приватизация - Бургас
имуществото, записано в активите на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД –
Бургас, както следва:
Цех за производство на хляб в гр.Поморие;
Цех за производство на хляб в ж.к. “Меден рудник”;
Магазините “Ален мак”, “Република”, “Черноморец”, “Лотос”,
“Марица”;
7. Възлага на Общинска агенция за приватизация започването на
процедура по продажбата на сградата на стария Хлебозавод на ул.
“Христо Ботев” № 13, като с постъпленията от продажбата се покрият
задълженията, както следва:
900 000 лева – към кредиторите и персонала от дейността на “Хляб и
хлебни изделия” ЕООД – Бургас през 2004 година;
с остатъка от постъпленията от продажбата – финансовата помощ,
оказана на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас от Община
Бургас в съответствие с решението по Протокол № 45/09.04.2003
година.
……………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
9. Докладна записка от Анушка Тодорова Тодорова – управител на “Нармаг”
ЕООД – Бургас, относно: Разширяване предмета на дейност на “Нармаг”
ЕООД.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 3,
въздържал се – 5,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за разширяване предмета на дейност на “Нармаг” ЕООД,
чрез добавяне на дейността – отдаване под наем и вписването на това
обстоятелство в Търговския регистър на Бургаски окръжен съд.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
10. Докладна записка от инж.Тодор Георгиев Христов – управител на
“Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас, относно даване разрешение
за теглене на банков кредит.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Разрешава на “Благоустройствени строежи ЕООД – Бургас да изтегли
до 2 милиона лева за рефинансиране на кредит, отпуснат на дружеството от
“Корпоративна търговска банка” АД, който да бъде обезпечен със същите
ипотека и залог на ДМА, с които е обезпечен кредита от “Корпоративна
търговска банка” АД.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
11. (1.) Докладна записка от Тодор Стамболиев, Пламен Киряков, Димитър
Коруджиев, Лена Бахчеванова – общински съветници, относно: Отдаване
под наем чрез явен търг на първи етаж “Магазин за продажба на
хранителни стоки на дребно” от Търговски комплекс “Краснодар”,
находящ се в гр.Бургас, ул. “Калоян”;
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с 12 гласа “за”, против – 15, въздържали се
– 7,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка, относно отдаване под наем чрез явен
търг на първи етаж “Магазин за продажба на хранителни стоки на дребно” от
търговски комплекс “Краснодар”.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
12. Докладна записка от Георги Дракалиев и Зияд Ел Масри – общински
съветници, относно: Изследване на възможностите за осигуряване на
помещения за провеждане на заседанията на Общински съвет Бургас и
неговите комисии
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Възлага на председателя и заместник-председателите на Общинския
съвет да изследват възможностите за осигуряване на помещения за
провеждане на заседанията на Общински съвет – Бургас и неговите комисии,
като проведат необходимите разговори с всички общински и държавни
органи, действащи на територията на общината и в срок от 2 месеца да
докладват за получените резултати.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
13. Докладна записка от Георги Дракалиев и Костадин Марков – общински
съветници, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Изменя и допълва наредбата за преместваемите обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията
на Община – Бургас, по следния начин:
1. В чл.2, ал.2, т.2 цифрата “3” се заменя с “6”.
В ал.2, т.3 отпада “30 м2”;
2. В чл.4, ал.4 думата “служебно” се заменя с “от заинтересуваните
лица и се представят”, а в края на целия текст се добавя “на Главния
архитект на Община Бургас за одобрение”;
3. В чл.5, ал.1 /както и в останалата част от Наредбата/ думата “молба”
се заменя със “заявление”. Изречението “Подадените молби се
завеждат в отделен регистър.” Отпада;
В т.5 думата “чужд” се заменя с “в държавен или”;

4. В чл.7, ал.1 думите “в размер, определен” се заменят с “и депозит в
размери, определени”;
Създава се нова ал.4 със следния текст: “Депозитът се заплаща
най-късно при получаване на разрешението за поставяне и се
използва за покриване на разходите, в случай че се наложи
принудително премахване на обекта”;
5. В чл.8 думите “както и” отпадат, а в края на текста се допълва “и да
ги демонтират и премахнат след изтичане на срока на разрешението
за поставяне”;
6. В чл.12, ал.1, т.4 отпада “или части от него или свързани с него”;
В ал.3 първото изречение става т.1, а останалият текст т.2;
7. В чл.13 отпадат “както и в седемдневен срок от изтичане на срока на
разрешението за поставяне,” и “или държи”;
8. Чл.14 придобива следната редакция: “В случаи на поставени без
разрешение преместваеми обекти, включително в частни и държавни
имоти, същите подлежат на премахване по реда на чл.12 и чл.13. В
тези случаи заповедта за премахването се съобщава на лицата, които
ги ползват, по реда на ГПК. В случай, че тези лица са неизвестни, се
прилага разпоредбата на чл.12, ал.3, т.2.”;
9. В чл.15, ал.1, изречение първо, думите “длъжностни лица от
Общинската администрация, определени със заповед на Заместниккмета по устройство и развитие на територията на” се заменят със
“специалистите “Незаконно строителство” към”, а в останалата част
от текста думата “акта” се заменя с “протокола /акта/”;
Ал.2 придобива следната редакция: “Ако заповедта за премахване
не се изпълни доброволно от лицето в 14-дневен срок, тя се
изпълнява принудително в 7-дневен срок от лица, на които това е
възложено по договор с Община – Бургас, съвместно със
служителите на дирекция “ОМП и ОР” при Община – Бургас”;
В ал.3 думата “обекта” се заменя с “поставени без разрешение
преместваеми обекти”, а в края на текста се добавя “, а в
останалите случаи се покриват по реда но чл.7, ал.4”;
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
14. (1.) Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно:
Изменение и допълнение на чл.17, ал.2 от 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 34 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. В чл.17, ал.2 целият текст става т.1;
2. В чл.17, ал.2 се създава нова т.2 със следния текст: “С решение на
едноличния собственик на капитала, общинските търговски
дружества могат да влизат в наемни взаимоотношения помежду си,
без провеждане на търг или конкурс, но на цена не по-ниска от до
момента постигнатата”.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
14. (2.) Докладна записка от Димитър Стоянов – общински съветник,
относно: Допълване 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 0 гласа “за”, против – 15, въздържали се –
15,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
15. Докладна записка от д-р Кънчо Марангозов – общински съветник,
относно: Делегиране права на управителите на търговските дружества със
100 % общинско участие /в т.ч. МЦ и ДКЦ/ за сключване на договори за
наем по реда на чл.17 от НУРОУПСОЧКТД
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ВЪЗЛАГА на управителите на дружествата със 100% общинско участие
/ДКЦ и МЦ/ да сключат договори за наем с “Аптеки” ЕООД по смисъла 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, с цел: отдаване под наем на площ за разкриване на общинска
аптека.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
16. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изпълнение на решение по т.17 от проведеното на 24.09.2004 г.
заседание на Общински съвет Бургас и провеждане на конкурс за
възлагане на обществен превоз на пътници по транспортни схеми
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по
общинска, областна и републиканска транспортни схеми.
2. Определя комисия за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите
предложения, в състав:
2.1. Председател – Венелин Тодоров – зам.-кмет в Община – Бургас;
и членове:
2.2. Григорий Манолов – председател на Постоянната комисия по
транспорт и съобщения на Общински съвет- Бургас;
2.3. Петър Петров – член на Постоянната комисия по транспорт и
съобщения на Общински съвет – Бургас;
2.4. Радостина Овчарова – директор на Дирекция “Правнонормативно обслужване” в Община- Бургас;

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Божидар Павлов – директор на Дирекция “Стопански дейности” в
Община – Бургас;
Симеон Мирчев Симеонов – представител на браншова
организация;
Представител на КАТ – Пътна полиция;
Петър Димитров – представител на ИА “Автомобилна
администрация”;
Представител на Териториална данъчна дирекция;

3. Утвърждава критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите.
4. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на
конкурса на Кмета на Община – Бургас.
5. Определя цена на конкурсната документация, в размер на 500 /петстотин/
лева.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
17. Докладна записка на комисията по чл.4, ал.1 от Наредба № 27 на
Министерството на правосъдието от 13.12.1994 г., относно избор на
съдебни заседатели за Районен съд - Бургас и Окръжен съд – Бургас
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Избира за съдебни заседатели при Районен съд – Бургас лицата,
изброени в приложения списък – неразделна част от докладната
записка
2. Избира за съдебни заседатели при Окръжен съд – Бургас лицата,
изброени в приложения списък – неразделна част от докладната
записка.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
18. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински съвет
Бургас, относно: Определяне на дължимия наем по чл.17, ал.4 от ППЗОС
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
На основание чл.17, ал.4 от ППЗОС наемателите на общински жилища
заплащат за жилищната площ над установените в чл.17, ал.1,2 и 3 от ППЗОС
наем в размер на:
За жилища в ЦГЧ
- 3.90 Е/кв.м.
За жилище в ж.к. “Лазур”
- 1.66 Е/кв.м.
За жилище в ж.к. “Бр.Миладинови” - 1.60 Е/кв.м.
За жилище в ж.к. “Възраждане”
- 1.60 Е/кв.м.
За жилище в ж.к. “Изгрев”
- 1.10 Е/кв.м.
За жилище в ж.к. “Славейков”
- 1.10 Е/кв.м.
За жилище в ж.к. “Меден рудник” - 1.00 Е/кв.м.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
19. Докладни записки за удостояване на граждани на гр.Бургас със званието
“Почетен гражданин на град Бургас”
………………………………………………………….
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на Бургас”:
1.1. Христо Порточанов
1.2. Проф.д-р Петко Чобанов
2. Награждава с “Почетен плакет на Бургас”:
2.1. Димка Ташкова
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
20. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Провеждане на конкурси за отдаване под наем на обособени
помещения в имоти – публична общинска собственост за организиране на
ученическото столово хранене
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се проведат конкурси за отдаване под наем на обособени части от
имоти – публична общинска собственост, за срок от 3 /три/ години, за
организиране на ученическо столово хранене, както следва:
1. Помещения, с полезна площ 323.00 кв.м., находящи се в сутерена на
сградата на СОУ “Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Бургас, при
граници: изток – външен зид към площад “Св.Св.Кирил и Методий”;
запад – външен зид; север – дърводелска работилница; юг – котелно
и външен зид, с начална конкурсна цена 300.00 лв. на месец, без
ДДС.

2. Помещения, с полезна площ 350.00 кв.м., находящи се в Блок № 7 на
СОУ “Константин Петканов” в гр.Бургас, представляващи
едноетажна сграда със сутерен, при граници: североизток – външен
зид; северозапад – външен зид; югоизток – външен зид и Блок № 2;
югозапад – външен зид и топла връзка, с начална конкурсна цена
300.00 лв. на месец, без ДДС,
и помещение с полезна площ 36.48 кв.м., представляващо
“Бюфет” за пакетирани закуски в Блок № 1 на І-ви етаж, при
граници: североизток – външен зид; северозапад – външен зид;
югоизток – външен зид; югозапад – външен зид и вътрешен зид, с
начална конкурсна цена 100.00 лв. на месец, без ДДС.
3. Помещения, с полезна площ 362.80 кв.м., находящи се в сутерена в
сградата на ОУ “Васил Априлов”, гр.Бургас, при граници: изток –
вътрешен зид; запад – външен зид; север – външен зид; юг – външен
зид, с начална конкурсна цена 300.00 лв. на месец, без ДДС,
и павилион в двора на училището с полезна площ 26.48 кв.м.,
при граници: изток – външен зид; запад – външен зид; север –
външен зид; юг – външен зид, с начална конкурсна цена 200.00 лв.
на месец, без ДДС.
4. Помещения с полезна площ 320.00 кв.м., находящи се в сутерена в
сградата на ОУ “Найден Геров”, ж.к. “Меден рудник”, гр.Бургас, при
граници: североизток – външен зид към ул. “Петко войвода”;
северозапад – вътрешен зид; югоизток – вътрешен зид; югозапад –
външен зид към двор, с начална конкурсна цена 300.00 лв. на месец,
без ДДС.
5. Помещения, с полезна площ 118.00 кв.м., находящи се в сутерена в
сградата на ОУ “Любен Каравелов”, гр.Бургас, при граници: изток –
вътрешен зид; запад – външен зид; север – вътрешен зид; юг –
външен зид, с начална конкурсна цена 200.00 лв. на месец, без ДДС.
6. Помещение, с полезна площ 6.90 кв.м., находящо се на първи етаж в
сградата на ОУ “Христо Ботев”, кв. “Победа”, гр.Бургас, при
граници: изток – фоайе; запад – външен зид; север – фоайе; юг –
вътрешен двор, с начална конкурсна цена 100.00 лв. на месец, без
ДДС.
7. Помещения, с полезна площ 89.53 кв.м., находящи се в сутерена в
сградата на ОУ “Христо Ботев”, с.Маринка, Община Бургас, при
граници: изток – вътрешен зид; запад – вътрешен зид; север –
външен зид, юг – вътрешен зид, с начална конкурсна цена 100.00 лв.
на месец, без ДДС.

8. Помещения, с полезна площ 430.00 кв.м., находящи се на първи етаж
в блок “Г” на ОУ “Христо Ботев”, кв. Долно Езерово, гр.Бургас, при
граници: изток – външен зид; запад – външен зид и стълбище блок
“А”; север – външен зид; юг – външен зид, с начална конкурсна цена
300.00 лв. на месец, без ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
21. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Осигуряване на база за книгохранилище на Регионална
библиотека “П.К.Яворов”
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Предоставя се за ползване на Регионална библиотека “Яворов” средната
секция от триетажен масивен павилион от ЦГЧ – 30 в ж.к. “Изгрев”,
представляваща помещения с обща разгъната застроена площ от 760 кв.м.,
разположени на І, ІІ и ІІІ етаж от секцията, при граници: североизток –
външен зид; северозапад – външен зид; югоизток – вътрешен зид откъм
ЦДГ; югозапад – вътрешен зид откъм ЦДГ и вътрешен двор.
2. Прехвърлянето на базата за ползване от Регионална библиотека “Яворов”
да се отрази в счетоводните баланси на ЦДГ 30 и Регионална библиотека
“Яворов”.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
22. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Именуване на детски и смесен хор – формация на хорова школа
при Младежки културен център – Бургас
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема предложението на детския хор при Младежки културен център
да се именува “Детски хор Милка Стоева”.
2. Приема предложението на смесен хор при Младежки културен център
да се именува “Смесен хор – “Бургас”.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
23. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане на Наредба за рекламната и информационна дейност
на територията на Община – Бургас
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Отлага разглеждането на Наредбата за рекламната и информационна
дейност на територията на Община – Бургас.
2. Задължава Общинската администрация да работи с временната
комисия за изработване на Наредбата.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
24. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отреждане на терен за поставяне на бюст-паметник на поета
Костас Варналис в Приморски парк – Бургас
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 2,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за отреждане на терен за построяване на бюст – паметник
на поета Костас Варналис в Приморски парк.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
25. Докладна записка от Димитър Николов и д-р Боян Будаков – общински
съветници относно: Определяне на място за Паметен знак и Паметна плоча
в чест на победата преди 700 години на българската войска при Скафида и
присъединяване на района на Бургас към българската държава
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Определя място за Паметен знак за 700-та годишнина от битката при
Мандренското езеро и присъединяването на Бургас към Българската
държава в землището на кв. “Крайморие”, местата “Пода”, до
магистралния път Бургас – Созопол, югоизточно от моста.
2. Определя място за Паметна плоча за същите събития в Морската
градина на гр.Бургас.
3. Общинският съвет – Бургас приема финансирането на проекта за
Паметен знак и плоча, и изпълнението му да се извърши от
Инициативен комитет, като ще подпомага в рамките на своите
компетенции за реализацията му.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
26. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Състояние и насоки за развитие на търговските дружества с
общинско участие
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Възлага на управителите на едноличните търговски дружества с
общинско участие в срок от три месеца да разработят стратегии за
развитие на дружествата и програми за реализация.
2. Възлага на Кмета на Община Бургас в срок от шест месеца:
2.1. Да се диагностицира настоящото състояние на търговските
дружества с общинско участие и определи техният потенциал за
оцеляване и развитие;
2.2. Да се изследват и определят социалните и пазарни възможности
за стратегическо развитие на дружествата с общинско участие;
2.3. Да се разработи и предложи за утвърждаване от Общинския съвет
стратегия и политика на Общината за стратегическо развитие на
търговските дружества с общинско участие и програма за
реализация.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
27. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник,
относно: Откриване на Дневен център за лица с умствена изостаналост
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. На територията на Община Бургас да бъде създаден Дневен център
за лица с умствени увреждания, с капацитет до 30 лица, с цел
осигуряване ежедневни грижи, подкрепа и облекчаване живота на
тази уязвима група хора и техните семейства, както и разрешаване
на този наболял за града ни проблем. Посочената форма на социална
услуга е регламентирана в чл.36, ал.2 на Правилника за прилагане на
Закона за социалното подпомагане. Същата е услуга в дейностите
“Държавна отговорност”, финансирани от републиканския бюджет,
чрез бюджетите на общините.
2. Община – Бургас да предостави подходяща сграда или терен за
целта.
3. Към решението е необходимо да се приложи предложение от
директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане.
………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
28. Докладна записка от Димитър Стоянов – председател на Постоянната
комисия по законност и обществен ред, относно: Отмяна на решение по т.5
от дневния ред на проведеното на 24.09.2004 г. заседание на Общински
съвет Бургас – Протокол № 14
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Отменят се изцяло решенията по т.1, т.2 и т.3, приети по т.5 от дневния
ред на проведеното на 24.09.2004 година заседание на Общински съвет
Бургас, Протокол № 14.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
29. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация, относно: Откриване на процедура за
приватизация на общински нежилищни имоти, които се използват за
стопански цели на Община Бургас, съгласно чл.3, ал.3, т.2, във връзка с
чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.1,
ал.2, т.3 от ЗПСК и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Общинският съвет Бургас открива процедура за приватизация и определя
метод на продажба публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищен имот:
1.1. Магазин № 1, ул. “Александровска” № 147, гр.Бургас:
Определя начална тръжна цена за продажба 163 000 лева;
Определя стъпка на наддаване 2 000 лева;
Депозит за участие в размер на 16 300 лева;
2. Търгът да се проведе след 30-я ден от датата на обнародването на
решението в “Държавен вестник” от 17:00 часа, в залата на ул. “Конт
Андрованти” № 1, ет.3.

3. Тръжната документация за всеки отделен обект се закупува в Общинска
агенция за приватизация – Бургас, ул. “Конт Андрованти” № 1, ет.3, всеки
работен ден до 30-я ден включително от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник” срещу заплатени в брой 200 лева.
4. Депозитът за участие да се внесе до 30-я ден включително от датата на
обнародването на решението в “Държавен вестник”.
5. Срок за подаване на предложенията за участие в търга за всеки отделен
обект – в Общинска агенция за приватизация, всеки работен ден до 30-я
ден включително от датата на обнародването на решението в “Държавен
вестник”.
6. Огледът на обектите да се извършва през всички работни дни до 30-я ден
включително от датата на обнародването на решението в “Държавен
вестник”.
7. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на
горепосочените общински имоти, сключването на договори за наем,
аренда, дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредит.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
30. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промени в целевите финансови средства в рамките на приетия
Бюджет – 2004 г. за провеждане на спортни мероприятия
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
1. Одобрява неусвоените средства в размер на 2 500 лева от проведен
Международен турнир по художествена гимнастика “Жулиета
Шишманова” да се предоставят за мероприятие Авто-рали “Никулден”.
2. Одобрява неусвоените средства в размер на 5 000 лева, в т.ч.:
От проведен Републикански турнир по художествена гимнастика
“Жулиета Шишманова” – 500 лева;
От Международен турнир по плуване - 3 000 лева;
От Спортни мероприятия за празника на Бургас – 1 500 лева, да се
предоставят за Европейско първенство по вдигане на тежести за
младежи.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
31. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник, председател
на Постоянната комисия по здравеопазване, относно: Доклад на
Постоянната комисия по здравеопазване за извършени проверки в лечебни
заведения - ЕООД и “Аптеки” ЕООД
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 3,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Доклада на Постоянната комисия по здравеопазване на
Общински съвет – Бургас за извършени проверки на лечебните заведения –
ЕООД-та и “Аптеки” ЕООД, за сведение.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
32. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Учредяване право на пристрояване към апартамент № 1, находящ
се на първи етаж в бл. № 3, кв.29 в кв. “Долно Езерово”, гр.Бургас,
изграден върху общинска земя
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Учредява в полза на ТОДОР МИТКОВ ТОДОРОВ – ЕГН 6708080502 и
постоянен адрес гр.Бургас, кв.Долно Езерово, кв.29, бл.3, ет.1, право на
пристрояване за изграждане на масивна пристройка със застроена площ от
30.51 кв.м. към собствения му апартамент, находящ се на първи етаж на
жилищен блок № 3 в УПИ І, кв.29 по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас,
по одобрен архитектурен проект.
Определя пазарна цена на правото на пристрояване в размер на 610
/шестстотин и десет/ лева.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
33. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на идеални части от имот – частна общинска
собственост, УПИ V-785, кв.159, находящ се в гр.Бургас, ул. “Факийска”
22.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продадат на НЕВЕНКА ГЕОРГИЕВА ЛАМБРЕВА с ЕГН
5210060451 и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.5, вх.1, ет.1,
ап.6, ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ПАПУЧАРОВА – ФИЛЕВА с ЕГН 5004110556 и
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Копривщица” № 2 и РУМЕН СТЕФАНОВ
СТЕФАНОВ с ЕГН 6405190547 и постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Христо
Фотев” № 22 /бивши ул. “Д.Благоев” и ул. “Факийска”/ 42.00 кв.м. идеални
части от урегулиран поземлен имот V-785 в кв.159 по плана на ж.к.
“Възраждане”, гр.Бургас, ул. “Факийска” № 22, целият с площ 452 кв.м., при
граници: изток – УПИ VІ; запад – УПИ ІV; север – ул. “Факийска”; юг –
УПИ VІІ, по пазарни цени за сумата 20 538 /двадесет хиляди петстотин
тридесет и осем/ лева, без ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
34. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Сарафово”,
кв.10, УПИ ХІ-156, 157
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с 20 гласа “за”, против – 2, въздържали се –
13,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка с предложения проект за решение.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
35. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Сарафово”,
кв.60, УПИ ХІІІ-519
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с 23 гласа “за”, против – 1, въздържали се –
12,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка с предложения проект за решение.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
36. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в с.Брястовец, Община
Бургас, кв.18, УПИ VІІІ-103
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на СТОЯН ГЕОРГИЕВ ОВЧАРОВ с ЕГН 3903060742,
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.39, вх.14, ет.4 и САНДА
СТАНКОВА ОВЧАРОВА с ЕГН 4407200471, постоянен адрес гр.Бургас, ж.к.
“Изгрев” бл.39, вх.14, ет.4, недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 40 кв.м. ид.част от УПИ VІІІ-103 в кв.18 по плана на
с.Брястовец, целият с площ от 1120 кв.м., при граници: изток – УПИ VІІ-102 в
кв.18; запад – УПИ ІХ в кв.18; север – УПИ ХІ-108; юг – улица между о.т.63 и
о.т.64, за сумата 626 /шестстотин двадесет и шест/ лева, без ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
37. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физическо лице в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Победа”,
кв.1, УПИ ХLІІ-103
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се продаде на АЛИ ЕМИНОВ АЛИЕВ – ЕГН 7906190644 с
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.58, ет.16, ап.90, недвижим имот
– частна общинска собственост, представляващ 42 кв.м. ид.части от УПИ
ХLІІ-103 в кв.1 по плана на кв.Победа, гр.Бургас, целият с площ от 495 кв.м.,
при граници: изток – УПИ VІІ; запад – ул. “Чаталджа”; север – УПИ ХLІІІ;
юг – УПИ – ХLІ за сумата 2 520 /две хиляди петстотин и двадесет/ лева, без
ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
38. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в кв. “Сарафово”, кв.56,
УПИ ХІІ-462
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ЯНИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ – ЕГН 6602220780, с
адрес гр.Бургас, кв.Сарафово, ул. “Ради Николов” № 20, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 25 кв.м. ид.част от УПИ ХІІ462 в кв.56 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, целият с площ от 424.60 кв.м.,
при граници: изток – УПИ VІ-463 в кв.56; запад – улица; север – УПИ ХІІІ465 в кв.56; юг – УПИ ХVІ-462 за сумата 2 925 /две хиляди деветстотин
двадесет и пет/ лева, без ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
39. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на идеални части – частна общинско собственост от
недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, ул. “Юрий Венелин” № 12
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с 12 гласа “за”, против – 1, въздържали се –
27,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка и предложения проект за решение.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
40. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Долно
Езерово”, кв.90, УПИ ХІV-1169
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се продаде на НИКОЛИНА СТОЙЧЕВА СТАМОВА ЕГН
6211210558 с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Зорница” бл.12, ет.3 и
ПОЛИМЕН ЖЕЛЯЗКОВ ЛАПЧЕВ ЕГН 3902220569 с постоянен адрес
гр.Бургас, кв.Долно Езерово, ул. “Лом” № 52, недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ 20 кв.м. ид.части от УПИ ХІV-1169 в
кв.90 по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас, целият с площ от 600 кв.м.,
при граници: североизток – УПИ ХІІІ-1167; югозапад – улица; югоизток –
улица; северозапад – УПИ ХV-1168 за сумата 500 /петстотин/ лева,без ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
41. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Долно
Езерово”, кв.86, УПИ І-933
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ПЕНКА РАДЕВА АТАНАСОВА ЕГН 4503110856 с
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Успенска” № 16 и СТОЯН РАДЕВ РАДЕВ
ЕГН 3901280563 с постоянен адрес гр.Бургас, кв.Долно Езерово, ул. “Захари
Зограф” № 79, недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 38 кв.м. ид.части от УПИ І-933 в кв.86 по плана на кв.Долно
Езерово, гр.Бургас, целият с площ от 758 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІ930; запад – улица; север – улица; юг – УПИ ХІІІ-923 за сумата 950
/деветстотин и петдесет/ лева, без ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
42. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на избено и тавански помещения – частна общинска
собственост находящи се в бл.13 в кв. “Работнически жилища”, гр.Бургас
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се продаде на НЕДЯЛКА ЧЕРНЕВА БЕБРОВСКА - ЕГН
4605100552, собственик на апартамент – ляв, ет.2, вх.1, бл.13 в кв.
“Работнически жилища”, гр.Бургас, складови помещения в цитираната
сграда, както следва:
1. Таванско помещение № 10 с полезна площ 9.20 кв.м., при граници:
изток – таванско помещение № 11; запад – таванско помещение № 9;
север – таванско помещение № 8; юг – външен зид, за сумата 538.20
лева.
2. Таванско помещение № 11 с полезна площ 7.51 кв.м., при граници:
изток – външен зид; запад – таванско помещение № 10; север –
таванско помещение № 12; юг – външен зид, за сумата 439.33 лева.
3. Таванско помещение № 12 с полезна площ 3.62 кв.м., при граници:
изток – външен зид; запад – таванско помещение № 14; север –
таванско помещение № 13; юг – таванско помещение № 11, за
сумата 211.77 лева.

4. Таванско помещение № 13 с полезна площ 1.53 кв.м., при граници:
изток – външен зид; запад – таванско помещение № 14; север –
стълбище; юг – таванско помещение № 12, за сумата 89.50 лева.
5. Таванско помещение № 14 с полезна площ 4.13 кв.м., при граници:
изток – тавански помещения № 12 и № 13; запад – таванско
помещение № 8; север – стълбище; юг – зид, за сумата 201.33 лева.
6. ½ ид.част от избено помещение № 1, цялото с полезна площ 14.66
кв.м., при граници: изток – външен зид; запад – външен зид; север –
стълбище; юг – коридор, за сумата 571.74 лева.
Пазарната стойност на гореописаните помещения е общо 2 051.87 лева,
без ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
43. (1.) Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Замяна на общински имоти, представляващи УПИ ІV и
УПИ VІ в кв.5 по ПУП на кв. “Сарафово”, гр.Бургас, с част от имот пл.№
915 в кв.32, собственост на физическо лице, попадащ върху част от
училищен двор на училище “Христо Ботев”, кв. “Сарафово”, гр.Бургас
(2.) Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Замяна на общински имот – ч.о.с., представляващи УПИ
VІІ в кв.5 по ПУП на кв. “Сарафово”, гр.Бургас, с част от имот пл.№ 915 в
кв.32, собственост на физическо лице, попадащ върху част от училищен
двор на училище “Христо Ботев”, кв. “Сарафово”, гр.Бургас
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
1. Да бъде извършена замяна на недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляващи:
УПИ ІV, кв.5 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, с площ от 260
кв.м., при граници: изток – УПИ ІІ в кв.5; запад – улица между о.т.
28 и о.т.29; север – УПИ ІІ в кв.5; юг – УПИ V в кв.5, на стойност
9 152 /девет хиляди сто петдесет и два/ лева;

УПИ VІ, кв.5 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас с площ от 355
кв.м., при граници: изток – УПИ ІІ в кв.5; запад – УПИ V в кв.5;
север – УПИ VІІ в кв.5; юг – улица между о.т.28 и о.т.29, на
стойност 12 496 /дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест/
лева, с
Недвижим имот, собственост на ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ с
ЕГН 3501190845, постоянен адрес гр.Бургас, кв.Сарафово, ул. “Пробуда” №
7, представляващ част от имот пл.№ 915, кв.32 по плана на кв.Сарафово,
гр.Бургас с площ от 505/1515 кв.м. идеални части, при граници на целия
имот: североизток – УПИ VІІІ в кв.32; северозапад – УПИ І в кв.32; югоизток
– УПИ ХІV в кв.32; югозапад – УПИ І в кв.32, на стойност 17 776
/седемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест/ лева.
Разликата в стойностите на заменяемите недвижими имоти в размер на
3 872 /три хиляди осемстотин седемдесет и два/ лева се дължи от Йордан
Георгиев Христов.
2. Да бъде извършена замяна на недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІІ, кв.5 по плана на кв.Сарафово,
гр.Бургас, с площ от 205 кв.м., при граници: североизток – УПИ ІІ в кв.5;
северозапад – УПИ VІ в кв.5; югоизток – УПИ VІІІ; югозапад – улица между
о.т. 28, о.т. 29 и о.т. 30, на стойност 17 776 /седемнадесет хиляди седемстотин
седемдесет и шест/ лева, с
Недвижим имот, собственост на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ с
ЕГН 3202070648, постоянен адрес гр.Бургас, кв.Сарафово, ул. “Пробуда” №
9, представляващ имот пл.№ 915, кв.32 /бивш п-л VІІ, бивш кв.13, бивш имот
пл. № 42/ по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас с площ от 505/1515 кв.м.
идеални части, при граници за целия имот: североизток – УПИ VІІІ в кв.32;
северозапад – УПИ І в кв.32; югоизток – УПИ ХІV в кв.32; югозапад – УПИ І
в кв.32, на стойност 17 776 /седемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и
шест/ лева.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
44. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Ликвидиране на съсобственост в имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр.Бургас, ул. “Цар Самуил” № 20, УПИ V-755,
кв.146-А
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с 21 гласа “за”, против – 1, въздържали се –
9,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка и предложения проект за решение.
………………………………………………………….

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
45. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне на помещение под наем в част от недвижим имот –
публична общинска собственост, за изграждане на здравно-социален
център в ромска общност в рамките на Компонент-5 на Програма
“Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Предоставя на Фондация “Областен ромски съюз” – Бургас,
сдружение с нестопанска цел, регистрирано по фирмено дело № 1218/1999 г.
по описа на Бургаски окръжен съд и вписано с партиден № 38, том 1, стр.384,
данъчен № 1020027653, БУЛСТАТ 102613661, представлявано от
председателя на Управителния съвет – Митко Върбанов Доков с ЕГН
6311125803, за изграждане на “Здравно-социален център” за нуждите на
Компонент 5 на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, под наем
за срок от 5 /пет/ години обособен имот – публична общинска собственост,
представляващ масивна едноетажна сграда, находяща се в двора на ОУ
“Христо Ботев” в кв. “Победа”, ул. “Велека” № 2, гр.Бургас, с полезна площ
от 150 кв.м., срещу заплащане на месечен наем в размер на 30 лева, без ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
46. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Учредяване право на строеж на “Бизнес-център Бургас” –
сдружение с нестопанска цел за реализиране на Проект JOBS, компонент
“Заетост на ромите”
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Община – Бургас, като собственик на УПИ ХІ в кв.24 по плана на кв.
“Победа” в гр.Бургас, целият с площ от 674 кв.м., при граници: изток – ул.
“Кракра”; запад – ул. “Омуртаг”; север – УПИ І; юг – ул. “Преображенец”,
учредява на “БИЗНЕС ЦЕНТЪР БУРГАС” – сдружение с нестопанска цел,
регистрирано по фирмено дело № 2935/15.10.2004 г. по описа на Бургаски
окръжен съд и вписано с партиден № 101, том № 3, стр.284, представлявано
от председателя на Управителния съвет д-р Атанас Бошев, правото да
построи в западната част на имота една административна сграда със
застроена площ от 100 кв.м., съгласно одобрен архитектурен проект и
утвърдени строителни книжа.
Правото на строеж се отстъпва безвъзмездно, за срок от 10 /десет/
години.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
47. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на идеални части от недвижим имот – двуетажна
сграда – частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул.
“Марица” № 52, УПИ ІІ-1864, 1865 в кв.42 по плана на ж.к. “Братя
Миладинови”
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, със 17 гласа “за”, против – 2, въздържали се
– 16,
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
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
48. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промяна в списъка на медицинските специалисти, имащи право
на транспортни разходи, съгласно чл.38 от ПМС № 30/06.02.2004 г.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Считано от 01.12.2004 година да се изплащат транспортните разходи на
медицински специалисти от детско и училищно здравеопазване, както следва:
1. Мария Георгиева Иванова
- с.Маринка;
2. Антоанета Димова Коцалова - с.Равнец;
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
49. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Избор на общински съветници в състава на Обществен общински
съвет по наркотични вещества
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА общинските съветници:
Бочко Кирилов Бочев
д-р Георги Атанасов Марков
Тодор Николов Батилов,
които да бъдат включени в състава на Обществения общински съвет по
наркотични вещества.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
50. Преписка № 94-00/2224 от 19.04.2004 г. на Администрацията на
Президента на Република България, във връзка с опрощаване на държавно
вземане
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, със 7 гласа “за”, против – 2, въздържали се
– 26,

Р Е Ш И:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за опрощаване на данъчно задължение по
Преписка № 94-00/2224 от 19.04.2004 година на Администрацията на
Президента на Република България.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
51. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Ликвидиране на съсобственост, чрез равностойна замяна на
имоти, находящи се в ж.к. “Меден Рудник”, зона “В”, гр.Бургас
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Кметът на Община - Бургас да сключи договор за
прехвърляне на собственост, чрез извършване на равностойна замяна, при
следните условия:
Община – Бургас прехвърля в собственост на ДОБРА ИЛИЕВА
БОЙЧЕВА, ЕГН 3901300850, с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Лазур”,
бл.21, вх.Б, ап.5 и ЕЛЕНА ИЛИЕВА ФОТЕВА, ЕГН 3403210757 с
постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Меден Рудник”, ул. “Петко войвода” №
2, 612 кв.м. идеални части от УПИ ІІ-15, 31, 32 в кв.34 по плана на зона
“В”, ж.р. “Меден Рудник”, целият с площ от 4510 кв.м. и получава в дял
част от улично платно между о.т.388 и о.т.389 с площ от 388 кв.м. и 224
кв.м. идеални части от УПИ ІІІ в кв.34 или общо площ от 612 кв.м. на
стойност 24 480 лева;

Собствениците на имоти пл.№ №15, 31 и 32 – Добра Илиева Бойчева и
Елена Илиева Фотева прехвърлят в собственост на Община – Бургас
389 кв.м. от източната част на имоти пл.№№ 15, 31 и 32, при граници:
изток – част от улично платно между о.т.388 и о.т.389; запад – УПИ ІІ15, 31, 32; север – улица; юг – УПИ ІІІ и 224 кв.м. от южната част на
имот пл.№ 32, при граници: изток – улица; запад – УПИ ІІІ; север –
УПИ ІІ-15, 31, 32; юг – УПИ ІІІ или общо 612 кв.м., на стойност 24 480
лева и получават в дял 612 кв.м. идеални части от УПИ ІІ-15, 31, 32 в
кв.34 по плана на зона “В”, ж.р. “Меден Рудник”, гр.Бургас, целият с
площ от 4510 кв.м.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 16
На 30.11.2004 година (вторник), в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
52. Оспорване от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас, на
решения на Общински съвет – Бургас, приети по точка 5 от дневния ред на
проведеното на 28.10.2004 г., с продължение на 05.11.2004 г. заседание –
Протокол № 15
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 5,
въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
ПОТВЪРЖДАВА решението си, прието по точка 5 от дневния ред на
проведеното на 28.10.2004 г., с продължение на 05.11.2004 г. заседание,
Протокол № 15.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

