ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

ПРОТОКОЛ
№ 21
На 11 март 2005 година (петък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.31, ал.2, т.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с
Общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала на
Община – Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО
/ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, по заявено
писмено искане на повече от 1/3 от общинските съветници, при посочен
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Оспорването на Кмета на Община Бургас по чл.45,
ал.2 от ЗМСМА на Решение на Общинския съвет от негово
заседание на 24.02.2005 г., касаещи следното:
1.1. Общинския съвет избра Малина Георгиева Бакалова за
представител на Община Бургас на редовното общо събрание на
акционерите на “Бургаски универсален магазин” АД, насрочено
на 01.03.2005 г. от 10 часа.
1.2. Общинския съвет задължи представителя на Община Бургас да
гласува по точките от дневния ред, както следва:
• По първа точка – приемане на счетоводния за 2004 г. и доклада
за дейността на ликвидатора – да гласува против приемане на
счетоводния отчет за 2004 г. и доклада за дейността на
ликвидатора.
• По втора точка – приемане на окончателен баланс и
разпределение на остатъка от осребреното имущество между
акционерите – да гласува против приемане на окончателния
баланс и разпределение на остатъка от осребреното имущество
между акционерите.
• По трета точка – определяне на лице, на което да бъдат
предадени търговските книги, началния и окончателния баланс
на дружеството, документите и разпределение на остатъка от
осребреното имущество – да предложи да не бъде избрано
лице по тази точка.

• По точка четвърта – освобождаване на ликвидатора от
отговорност – да гласува против освобождаването на
ликвидатора от отговорност.
1.3. Във връзка с решенията по т.2 от настоящото решение
Общинския съвет задължи Кмета на Община Бургас и общинска
администрация да не издават всякакви заповеди, протоколи и
документи във връзка с Градски универсален магазин,
включително, но не само документи по ЗТСУ, като строителни
книжа, виза за проектиране, одобряване и съгласуване на
инвестиционен и технически проект, откриване на строителна
площадка и инвестиционна линия и ниво и други.
1.4. Общинския съвет избра анкетна комисия, която да изиска всички
документи на “Бургаски универсален магазин” АД и да направи
разследвани с оглед на това нарушени ли са интересите на
Община – Бургас със сключената сделка по продажба на ГУМ и
законосъобразна ли е сделката и проведения търг и да уведоми за
резултатите Общинския съвет.
2. Управомощаване на представителя на Община Бургас като акционер
в “БУМ” АД за свикване на ново Общо събрание със следния дневен
ред:
2.1. Отмяна на решенията, взети на Общото събрание на акционерите
на “БУМ” АД, състояло се на 01.03.2005 г.
2.2. Освобождаване на ликвидатора Атанас Димов от длъжността
ликвидатор и избор на нов ликвидатор на “БУМ” АД.
3. Задължава Кмета на Община Бургас да подаде искова молба за
разваляне на сделката по продажба на “ГИР-2” ООД, гр.Стара Загора
на ДМА – незавършено строителство, съставляващо право на строеж
в парцел ІІ, кв.123 по плана на ЦГЧ – гр.Бургас ведно с изградената
въз основа на суперфикция част от постройка, собственост на
“Бургаски универсален магазин” АД, извършена с нотариален акт №
003, том І, рег. № 070, дело № 003/2005 г. на Нотариус № 464 –
Марияна Анастасова – Тумбакова, с район на действие БРС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 21
На 11 март 2005 година (петък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.31, ал.2, т.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с
Общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала на
Община – Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО
/ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, по заявено
писмено искане на повече от 1/3 от общинските съветници, при посочен
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Оспорването на Кмета на Община Бургас по чл.45,
ал.2 от ЗМСМА на Решение на Общинския съвет от негово
заседание на 24.02.2005 г.
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от поименното гласуване, Общинският съвет
– Бургас, с 23 гласа “за”, против – 6, въздържали се - 6,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА да се препотвърди взетото по точка 10 от дневния ред на
заседанието на Общинския съвет от 24.02.2005 г. решение, по Протокол №
20.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

