ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29 септември 2005 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 часа се
проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
прие за разглеждане, следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. ИНФОРМАЦИЯ за спрени от Областния управител решения на Общински
съвет – Бургас от началото на мандата му до 28.09.2005 година.
2. 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
организирано ученическо столово хранене
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за концесиите,
приета от Общински съвет – Бургас
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Желязко Георгиев Матев – общински съветник,
относно: Изменение и допълнение на Решение на Общински съвет – Бургас,
по т.9 от Протокол № 22/31.03.2005 година
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Пенка Папучарова – Филева – управител на
“Хляб и хлебни изделия” ЕООД – гр.Бургас, относно: Разрешение за
кредитиране

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Пенка Папучарова – Филева – управител на
“Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас, относно: Разпореждане с
недвижими имоти, собственост на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Радостин Захариев Дичев – управител на
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
Бургас” ЕООД, относно: Провеждане на акредитационна процедура на
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
Бургас” ЕООД
8. 1./ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Николов Георгиев – вр.изп.дл.
управител на “Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас, относно:
Разсрочване на отпуснат кредит;
2./ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Съби Стоянов Събев и Диян Димитров –
контрольори на Фирма “Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас,
относно: Мерки за подобряване състоянието на фирмата, произтичащи от
смяната на управителя;
3./ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Постоянната комисия по общинска собственост,
общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, за
избор на комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на
дружеството;
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Петко Драгнев – управител на “Бургасбус”
ЕООД, относно отпускане на инвестиционен кредит
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник, председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно: Промяна на разходната част в приетата за 2005
година план-сметка на Общинска агенция за приватизация – Бургас
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник, председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно: Резултатите от извършения следприватизационен
контрол по Договор за приватизационна продажба на пакет от 763 213 дяла,
представляващи 80% от капитала на “Фина механика” ЕООД, гр.Бургас от
09.12.1998 година
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за

приватизация, относно: Продължаване на процедурата за приватизация на
общинското участие в капитала на Община Бургас в търговско дружество
“Нармаг” ЕООД, съгласно чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от
ЗПСК.
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение на ПУП – ПРЗ на терен, предвиден за
Хидропарк в ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна на ПУП – ПРЗ за терени, предвидени за
озеленяване и благоустрояване в ж.к. “П.Р.Славейков”, гр.Бургас, по чл.9,
ал.3 от ЗУТ
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на терени, предвидени за
озеленяване и благоустрояване в ж.к. “Лазур”, ж.к. “Меден Рудник”, ж.к.
“П.Р.Славейков” и ПЗ “Север” – гр.Бургас
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване допълнително право на строеж на “Бизнес
център Бургас” сдружение с нестопанска цел, за реализиране на Проект
JOBS, компонент “Заетост на ромите”
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на гр.Бургас
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в гр.Българово, Община Бургас
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот, получил траен
градоустройствен статут, в имот – частна общинска собственост УПИ VІІ,
кв.24 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имоти, получили траен
градоустройствен статут, в имот – частна общинска собственост УПИ І,
кв.12, зона “А”, ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас

21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез замяна на имоти,
находящи се в ж.к. “Меден Рудник”, зона “В”, гр.Бургас
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи
УПИ ІІІ и УПИ ХV в кв.39 по ПУП-ПРЗ на ж.к “Бр.Миладинови”, гр.Бургас
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот, получил траен
градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост УПИ ХІІІ,
кв.7 по плана на ж.к. “П.Р.Славейков”, гр.Бургас
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на с. Изворище, Община Бургас
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на част от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се във вилна зона “Минерални бани”, Община Бургас
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж върху недвижим имот –
частна общинска собственост, отреден за Православен храм в с. Ветрен,
Община Бургас
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи –
общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас за
стопанската 2005/2006 година
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез равностойна замяна
на имоти, находящи се в ж.к. “Меден Рудник”, зона “Г”, гр.Бургас
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Разрешение за съществуване на паралелки с брой ученици
под нормативния минимум

30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Соня Стоянова Георгиева – общински съветник,
относно: Предложение за изготвяне и приемане на общинска стратегия и
оперативна програма за превенция на дискриминацията в Община Бургас
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Актуализиране състава на
Наблюдателната комисия при Общински съвет Бургас, създадена на
основание чл.94 от Закона за изпълнение на наказанията
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Увеличаване на годишната задача за 2005 година на обект
“Защитени жилища” в Община Бургас
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промени на средни месечни брутни работни заплати и
фонд “Работна заплата” за 2005 година
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Отпускане на целева субсидия на учебния
оркестър на НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров” – гр.Бургас
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от проф.д-р Стефан Чапкънов, относно: Участие
на Фолклорен ансамбъл “Странджа” в Международен фолклорен фестивал
36. 1./ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на деца –
сираци /Десислава Веселинова Хаджиева – ЕГН 8811090490/;
2./ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на деца –
сираци /Виктория Георгиева Покраева – ЕГН 9307170496/;
3./ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на деца –
сираци /Даниел Богданов Неделчев – ЕГН 9908200447/;
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в
Българска асоциация по балнеотуризъм

38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бенчо Георгиев Бенчев – общински съветник,
относно: Подпомагане издаването на книгата “Литературни игри с деца или
Л,ар педагожик”
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник, относно: Попълване състава на постоянни комисии
40. МОЛБИ за опрощаване на вземания
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна в разчета за финансиране на капиталовите
разходи през 2005 година.
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изкупуване на идеални части от недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Възраждане”, ул.
“Ивайло” № 62.
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Антонио Душепеев – общински съветник от
групата на “СДС и коалиция”, относно: Избор на контрольор в “ДКЦ-ІБургас” ЕООД.
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Бахчеванова – председател на Общински
съвет Бургас, относно: Попълване състава на Постоянни комисии.
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общинските съветници от групата на “СДС и
коалиция”, относно: Премахването на незаконните постройки в кв. “Горно
Езерово”.
46. ПИТАНИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. ИНФОРМАЦИЯ за спрени от Областния управител решения на Общински
съвет – Бургас от началото на мандата му до 28.09.2005 година.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Информацията за спрени от Областния управител решения на
Общински съвет – Бургас от началото на мандата му до 28.09.2005 година, за
сведение.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
2. 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
организирано ученическо столово хранене
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 1,
въздържали се 2,
Р Е Ш И:
1. 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:
1.1. Помещения с полезна площ 276 кв.м., находящи се в сутерена в
сградата на ПГЕЕ “К.Фотинов” и СОУ “Иван Вазов” в гр.Бургас,
при граници: изток – умивалник и складови помещения; запад класна стая, стълбище и коридор; север – външен зид; юг – външен
зид, с начална конкурсна цена 360.00 лв. на месец, без ДДС;
1.2. Помещение с полезна площ 92.1 кв.м., находящо се на първи етаж
в сградата на ГРЕ “Г.С.Раковски” и ПМГ “Н.Обрешков” в
гр.Бургас, представляващо училищен павилион за закуски, при
граници: изток – стълбище и коридор; запад – външен зид; север –
външен зид; юг – складови помещения, с начална конкурсна цена
420.00 лв. на месец, без ДДС;

1.3.

Помещения с полезна площ279.12 кв.м., находящи се на първи
етаж в сградата на СОУ “К.Преславски” в гр.Бургас, при граници:
изток – външен зид; запад – коридор; север – външен зид; юг –
външен зид; юг – външен зид, с начална конкурсна цена 300.00 лв.
на месец, без ДДС;
1.4. Помещения с полезна площ 140 кв.м., находящи се на първи етаж в
сградата на СОУ “Й.Йовков” в гр.Бургас, при граници: изток –
външен зид; запад – външен зид; север – коридор; юг – външен
зид, с начална конкурсна цена 150.00 лв. на месец, без ДДС;
1.5. Помещения с полезна площ 240 кв.м., находящи се на първи етаж в
сградата на СОУ “Д.Чинтулов” в гр.Бургас, при граници: изток –
външен зид; запад – външен зид; север – коридор; юг – склад, с
начална конкурсна цена 260.00 лв. на месец, без ДДС;
1.6. Помещения с полезна площ 632 кв.м., находящи се на първи етаж в
сградата на ОУ “Бр.Миладинови” в гр.Бургас, при граници: изток –
външен зид и умивалник; запад – вестибюл; север – външен зид;
юг – външен зид и коридор, с начална конкурсна цена 665.00 лв. на
месец, без ДДС;
1.7. Помещения с полезна площ 356 кв.м., находящи се в сутерена в
сградата на ОУ “П.К.Яворов” в гр.Бургас, при граници: изток –
складови помещения; запад – стая и коридор; север – външен зид;
юг – външен зид, с начална конкурсна цена 380.00 лв. на месец, без
ДДС;
1.8. Помещения с полезна площ 138.47 кв.м., находящи се в сутерена в
сградата на ОУ “Г.Бенковски” в гр.Бургас, при граници: изток –
външен зид; запад – външен зид; север – външен зид; юг – склад, с
начална конкурсна цена 150.00 лв. на месец, без ДДС;
1.9. Помещения с полезна площ 284.40 кв.м., находящи се в сутерена в
сградата на ОУ “Св. Кл.Охридски” в гр.Бургас, при граници: изток
– външен зид; запад – външен зид; север – складови помещения;
юг – коридор, с начална конкурсна цена 300.00 лв. на месец, без
ДДС;
1.10. Помещения с полезна площ 476.76 кв.м., находящи се в бл. “А”, на
втори етаж в сградата на ОУ “Елин Пелин” в гр.Бургас, при
граници: изток – коридор; запад – външен зид; север – външен зид;
юг – външен зид, с начална конкурсна цена 450.00 лв. на месец, без
ДДС;
И помещение с полезна площ 31.40 кв.м., представляващо
“Бюфет” за закуски, находящо се на първи етаж, при граници:
изток – стълбище; запад – антре и стая портиер; север – външен

зид; юг – коридор, с начална конкурсна цена 45.00 лв. на месец,
без ДДС;
1.11. Помещения с полезна площ 320 кв.м., находящи се в сутерена в
сградата на НУ “М.Лъкатник” в гр.Бургас, при граници: изток –
скривалище, запад – външен зид; север – склад; юг – външен зид, с
начална конкурсна цена 350.00 лв. на месец, без ДДС;
2. Общинският съвет приема следните условия за участие в конкурса,
които да бъдат включени и в проекто-договора на Община Бургас с
кандидатите:
2.1. Да произвежда и предоставя храна в ученическия стол в
съответствие с изискванията на чл.6 от ПМС № 88/23.05.2000 г., в
т.ч. закуски и обеди по заявка на училището;
2.2. При изпълнение на поръчката да използва суровини и материали,
съобразени с изискванията за качество по БДС;
2.3. Доставяните продукти да бъдат съпроводени със сертификати за
качество и от ДВСК;
2.4. Да предоставя на училищната комисия за столово хранене на
учениците предварително в срок от една седмица мостри от всеки
нов продукт;
2.5. Цените на влаганите продукти да не бъдат по-високи от
действащите цени на борсовите тържища /декларация от
кандидата/ и да бъдат съобразени с фиксираните стойности на
продуктите в бюлетин на САПИ;
2.6. Да предлага богат асортимент /минимум 3 броя от различните
видове хранения/ храни и продукти, съобразени със
здравословното хранене на учениците в съответствие с Наредба №
16/12.07.1994 г. на МЗ за “Физиологични норми за хранене на
населението в България” и Сборник с рецепти за ученическите
столове и бюфети, утвърден от Министъра на здравеопазването от
2002 година;
2.7. Да предлага варианти за ученическо хранене, съобразено с
Наредба № 26/26.11.2000 г. на МЗ за здравословно хранене на
учениците, както следва:
Минимум 3 броя за обектите: ОУ “Елин Пелин”; ОУ “Георги
Бенковски”; ОУ “Св.Климент Охридски”, ОУ “П.К.Яворов”;
ОУ “Бр.Миладинови”; СОУ “Иван Вазов” и ПГЕЕ
“К.Фотинов”; СОУ “К.Преславски”; СОУ “Й.Йовков”; СОУ
“Д.Чинтулов”; НУ “М.Лъкатник”;
Минимум 2 броя за обектите: ПМГ “Н.Обрешков” и ГРЕ
“Г.С.Раковски”;

2.8.

Кандидатът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката,
който се доказва с копие от разплащателната ведомост за месеца,
предхождащ подаването на предложението.
2.9. Да представи доказателства за извършване на подобен вид
дейност.
2.10. Да не ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката.
2.11. Да поддържа за своя сметка техниката и съоръженията в
кухненския блок и предоставения инвентар, посочени в приемнопредавателния протокол.
2.12. Да поема всички разходи за ел.енергия, вода, топлинна енергия и
други консумативи в обекта.
Кандидатът може да предложи инвестиции в обекта, както и
социални ангажименти към училището.
В проектодоговора – неразделна част от документацията да
провеждане на конкурса, да бъдат включени следните клаузи:
- Качеството на предлаганата храна и количеството на влаганите
продукти подлежи на контрол от страна на училищната
комисия по столово хранене на учениците, както и от други
органи, оторизирани в дейността с нормативни документи;
- Изпълнителят поема всички отговорности, свързани с
изискванията на нормативните документи на РИОКОЗ и
Областна инспекция по труда;
- Отчитането на оборота в стола да се извършва въз основа на
чл.4, ал.5 от ПМС № 88/23.05.2000 г.
- При отпусната субсидия за режийни разноски при
ценообразуването да се спазва чл.4 от ПМС № 88/23.05.2000 г.
3. Общинският съвет приема следните критерии за оценка на
предложенията:
3.1. К 1 – Ценова част
Кандидатите получават от 1 до 60 точки;
Тежест на критерия - № 1 – 100 точки;
Оценяването се извършва по формулата К 1 = Ц (участник)
Ц (максимална),
където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц
(максимална) е най-високата предложена цена за обекта.
Кандидатът с най-висок коефициент получава максималния брой
точки, а за всеки следващ кандидат броят точки се намаля в
съответното съотношение между коефициентите.
3.2. К 2 – Оценка за асортимент на предлаганата храна (минимум 3)
Кандидатите получават от 1 до 60 точки;
Тежест на критерия - № 2 – 100 точки;

Оценяването се извършва по формулата К 2 = А (участник)
А (максимал.брой),
където А (участник) е предложения от кандидата брой
асортименти, а А (максимален брой) е най-голям брой
асортименти, предложени за обекта. Кандидатът с най-висок
коефициент получава максималния брой точки, а за всеки следващ
кандидат броят точки се намаля в съответното съотношение между
коефициентите.
3.3. К 3 – Оценка за предложени социални ангажименти към училищ:
Кандидатите получават от 1 до 30 точки;
Тежест на критерия - № 3 – 70 точки;
Кандидатът, предложил най-изгодните икономически социални
ангажименти към училището, получава максималния брой точки.
Всеки следващ получава по-малък брой точки по преценка на
комисията.
3.4. К – 4 Оценка за предложени инвестиции (в лева) в базата на
Ученическия стол:
Кандидатите получават от 1 до 30 точки.
Тежест на критерия - № 4 – 80 точки.
Оценяването се извършва по формулата К 4 = Ц (участник)
Ц (максимална),
където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц
(максимална) е най-високата предложена цена за инвестиции в
обекта. Кандидатът с най-висок коефициент получава
максималния брой точки, а за всеки следващ кандидат броят точки
се намаля в съответното съотношение между коефициентите.
Крайното класиране да се извърши по формулата:
K = K 1.N 1 + K 2.N 2 + K 3.N 3 + K 4.N 4
На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висок
коефициент К.
При равни крайни резултати да се предпочетат кандидати с данъчна
регистрация на територията на Община Бургас и (или предложили
допълнителни ангажименти към училището).
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за концесиите,
приета от Общински съвет – Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Наредбата за концесиите, приета от Общински
съвет – Бургас, съгласно предложения от вносителя проект в докладната
записка, с направените изменения от Постоянната комисия по законност и
обществен ред и Постоянната комисия по общинска собственост, общински
предприятия и търговски дружества с общинско участие и стилистичната
корекция от общинския съветник Георги Дракалиев, както следва:
Чл.10, ал.3 придобива следната редакция: “С решение по ал.1 се
утвърждава проектодоговор и се възлага на Кмета на Общината
да организира конкурса /търга/ или в случай на определяне на
концесионера без търг или конкурс да сключи концесионен договор
с него”.
В т.44 от предложението за изменение и допълнение, да се чете на ред
4-ти от изречението: “…наддаването се приключва със звуков
сигнал от председателя на комисията, …”

В т.45 чл.27, ал.1 се изменя, като придобива следната редакция: “В
случай, че никой от участниците не наддаде поне с една стъпка,
търгът се закрива и внесените от тях депозити се връщат”.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Желязко Георгиев Матев – общински съветник,
относно: Изменение и допълнение на Решение на Общински съвет – Бургас,
по т.9 от Протокол № 22/31.03.2005 година
…………………………………………………………………..
След станалите разисквания и размяна на мнения, Общинският съвет –
Бургас, с 25 гласа “за”, против – 11, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ докладната записка на г-н Желязко Матев – общински
съветник, относно изменение и допълнение на решение на Общински съвет –
Бургас по т.9 от Протокол № 22/31.03.2005 г.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Пенка Папучарова – Филева – управител на
“Хляб и хлебни изделия” ЕООД – гр.Бургас, относно: Разрешение за
кредитиране
…………………………………………………………………..
След станалите разисквания и размяна на мнения, Общинският съвет –
Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. РАЗРЕШАВА “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас да договори и
изтегли кредит в размер на 900 000 /деветстотин хиляди/ лева, в т.ч.
300 000 /триста хиляди/ лева за издължаване на ползвания в момента
кредит от Общинска банка – клон Бургас.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас
да обезпечи разрешения кредит с учредяването на ипотека на
дълготрайни активи, намиращи се в гр.Бургас, Северна промишлена
зона, както следва:
ТЕРЕН от 24 800 /двадесет и четири хиляди и осемстотин/ кв.м.,
представляващ УПИ пл.№ 147 /сто четиридесет и седем/ по плана на
Промишлена зона “Север” – Бургас, при граници: имот № 178 на Големи
Български Мелници, имот № 176 на ДФ “Винком” складова база, имот № 173
на “Пиргосплод” ЕООД, имот № 148 на “Бони Комерс” ООД, транспортна
лента, ведно с построените в същия УПИ сгради, които са описани в
нотариален акт № 97, т.VІІ, рег.№ 8307, д.1092/02 г. на Нотариус рег.№ 285 –
Бургас, а именно:

Цех за хлебопроизводство – масивна сграда, построена през 1964
година, състояща се от сутерен, застроен на 2 920 /две хиляди
деветстотин и двадесет/ кв.м., І-ви етаж – 2 954 /две хиляди
деветстотин петдесет и четири/ кв.м., ІІ-ри етаж – 2 934 /две хиляди
деветстотин тридесет и четири/ кв.м.;
Експедиция – сграда метална конструкция, застроена на 1 479
/хиляда четиристотин седемдесет и девет/ кв.м.;
Силозно – масивна седеметажна сграда и сутерен, построена през
1969 година, застроена на 171 /сто седемдесет и един/ кв.м.;
ТП “Добруджа” – масивна сграда, застроена на 51.20 /петдесет и
едно цяло и двадесет стотни/ кв.м.;
Компресорно – масивна сграда, застроена на 21 /двадесет и един/
кв.м.;
Дизелагрегатно – масивна сграда, застроена на 55.20 /петдесет и пет
цяло и двадесет стотни/ кв.м.;
Енерго-механична работилница – масивна сграда, застроена на
297.90 /двеста деветдесет и седем цяло и 90 стотни/ кв.м.;
Дърводелска
работилница,
Лекарски
кабинет,
Склад
автоработилница – масивна сграда, застроена на 860.10 /осемстотин
и шестдесет цяло и десет стотни/ кв.м.;
Работнически стол и Магазин – сграда метална конструкция,
застроена на 342.70 /триста четиридесет и две цяло и седемдесет
стотни/ кв.м.;
Покрит паркинг с портална и охрана – масивна сграда, застроена
на 124.80 /сто двадесет и четири цяло и осемдесет стотни/ кв.м.
Лепачно каси – масивна сграда, застроена на 31.70 /тридесет и едно
цяло и седемдесет стотни/ кв.м.;
Два гаража – метални, с обща застроена площ 42 /четиридесет и два/
кв.м.;
Битовка – строители – масивна сграда, застроена на 36 /тридесет и
шест/ кв.м.
Метален склад – застроен на площ от 400 /четиристотин/ кв.м.;
с който имот в момента е обезпечен кредита от Общинска банка – клон Бургас
и при необходимост и на ипотека върху имот, намиращ се в гр.Бургас, ж.к.
“Меден Рудник”, зона “А”, състоящ се от:
ТЕРЕН от 4 105 /четири хиляди сто и пет/ кв.м., представляващ УПИ ІІІ
/трети/, в кв.18 /осемнадесети/ по плана на ж.к. “Меден Рудник”, зона “А” –
Бургас, при граници: изток – улица, запад – улица, север – парова централа и
бл.31, юг – улица и бл.40, заедно с построените в същия УПИ сгради, които
сгради са описани, съгласно скица № 518/12.11.2002 г., изд. от ТСУ – Бургас,

Акт за общинска собственост /частна/ № 2 475/11.04.2000 г. на Кмета на
Община Бургас, както следва:
Производствен цех – масивна едноетажна сграда, застроена на
1 337 /хиляда триста тридесет и седем/ кв.м.;
Портиерна – масивна едноетажна сграда, застроена на 23
/двадесет и три/ кв.м.;
Трафопост – сглобяема стоманобетонова конструкция,
застроена на 105 /сто и пет/ кв.м.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Пенка Папучарова – Филева – управител на
“Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас, относно: Разпореждане с
недвижими имоти, собственост на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас
…………………………………………………………………..
След станалите разисквания и размяна на мнения, Общинският съвет –
Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на търг с явно наддаване имот, собственост на “Хляб
и хлебни изделия” ЕООД – Бургас, находящ се на ул. “Христо Ботев” № 13, в
УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на гр.Бургас, с граници на поземления имот: изток
– УПИ ХІІ-2404 и УПИ VІІ-656; юг – УПИ ІХ-649, УПИ Х-648, УПИ ХІ-657;
запад – ул. “Христо Ботев” и УПИ ІІ-653; север – УПИ І-652, УПИ ІІ-653, ул.
“Ал.Велики” и УПИ ХІІ-2404, състоящ се от:
Част от първия етаж с площ 452.20 кв.м. /без кафе с площ 60 кв.м.,
собственост на Община Бургас/, ведно с 9.82 кв.м., представляващи
17.55 % идеални части от общите части на сградата, вкл. от сутерена
и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, ведно с
227/1433 кв.м. идеални части от посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по
плана на гр.Бургас;
Магазин с площ 84 кв.м., заедно с 3.25 % или 1.82 кв.м. от общите
части на сградата и от дворното място;

Целият втори етаж, с площ 604 кв.м., ведно с 13.13 кв.м.,
представляващи 23.44 % ид.части от общите части на сградата, вкл. от
сутерена и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот,
ведно с 303.93/1433 кв.м. ид.части от посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по
плана на гр.Бургас;
Целият трети етаж, с площ 604 кв.м., ведно с 13.13 кв.м.,
представляващи 23.44 % ид.части на сградата и от правото на строеж
върху урегулирания поземлен имот, ведно с 303.93/1433 кв.м.
ид.части от посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на гр.Бургас.
Или с обща застроена площ от 1 744.20 кв.м., ведно с 37.90 кв.м.,
представляващи 67.68 % ид.части от общите части на сградата, вкл. от
сутерена и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, ведно с
877/1297 кв.м. ид.части от посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на гр.Бургас
при начална тръжна цена 1 901 940 лв. без ДДС;
Стъпка за наддаване
– 19 000 лв.;
Депозитна вноска
– 190 194 лв.;
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Радостин Захариев Дичев – управител на
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
Бургас” ЕООД, относно: Провеждане на акредитационна процедура на
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
Бургас” ЕООД
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на акредитационна процедура на
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
Бургас” ЕООД.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
8.1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Николов Георгиев – вр.изп.дл.
управител на “Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас, относно:
Разсрочване на отпуснат кредит;
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1.

2.

ДАВА СЪГЛАСИЕ за разсрочване на отпуснат кредит на
“Благоустройствени строежи” ЕООД от “Райфайзенбанк” АД – клон
Бургас, по Договор от 15.12.2004 година, в размер на 2 000 000 лева с
настояща експозиция 1 500 000 лева, за срок до 37 месеца.
УПРАВИТЕЛЯТ на дружеството да подпише анексите и документите,
необходими за разсрочването на горепосочения договор за кредит.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
8.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Съби Стоянов Събев и Диян Димитров –
контрольори на Фирма “Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас,
относно: Мерки за подобряване състоянието на фирмата, произтичащи от
смяната на управителя;
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Временно изп.длъжността Управител на “Благоустройствени строежи”
ЕООД да изиска планов одит, инвентаризация и пълна ревизия на
дружеството.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
8.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Постоянната комисия по общинска собственост,
общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, за избор
на комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на дружеството;
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Удължава срока за изпълняване на длъжността временен управител на
“Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас на Георги Николов
Георгиев, до встъпването в длъжност на новоизбрания управител.
2. Избира комисия в състав от 9 члена за провеждане на конкурс за
избор на нов управител на “Благоустройствени строежи” ЕООД –
Бургас, от които 6 общински съветници и 3 представители на
Общинска администрация:
1.) Прокоп Георгиев Паскалев - общински съветник
2.) Георги Василев Манев
- общински съветник
3.) Антонио Христов Душепеев - общински съветник
4.) Георги Петров Дракалиев
- общински съветник
5.) Руси Динев Куртлаков
- общински съветник
6.) Димитър Савов Коруджиев - общински съветник
7.) Представител на Общинска администрация
8.) Представител на Общинска администрация
9.) Представител на Общинска администрация
………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Петко Драгнев – управител на “Бургасбус”
ЕООД, относно отпускане на инвестиционен кредит
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. РАЗРЕШАВА на “Бургасбус” ЕООД, гр.Бургас да договори и изтегли
инвестиционен кредит, в размер на 300 000 /триста хиляди/ лева.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ “Бургасбус” ЕООД, гр.Бургас да обезпечи
разрешения кредит с учредяване на ипотека върху следните дълготрайни
активи, собственост на дружеството:
Сграда “Маслено стопанство и профилактика”;
Сграда “Ремонтен сервиз – ИКАРУС”;
Сграда “Котелна централа”;
3. НЕ ПРИЕМА направеното предложение от Кмета на Община Бургас
субсидията на превозвачите да се изплати, след приемане на
транспортната схема.
4. НЕ ПРИЕМА направеното предложение от Постоянната комисия по
транспорт и съобщения, да се задължи Кмета на Община Бургас в срок
до 15.10.2005 година да преведе дължимата за 2005 година субсидия на
“Бургасбус” ЕООД.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник, председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно: Промяна на разходната част в приетата за 2005
година план-сметка на Общинска агенция за приватизация – Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРОМЕНЯ разходната част в приетата за 2005 година план-сметка на
Общинска агенция за приватизация, параграф 10 – 98 “Други разходи” –
намаление с 1 000 /хиляда/ лева, които средства да бъдат предоставени за
бедстващите от наводненията в страната.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник, председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно: Резултатите от извършения следприватизационен
контрол по Договор за приватизационна продажба на пакет от 763 213 дяла,
представляващи 80% от капитала на “Фина механика” ЕООД, гр.Бургас от
09.12.1998 година
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Бургас, след покана за доброволно
плащане, при липса на такова, да потърси по съдебен ред от Купувача “Фина
механика” АД – Бургас, дължимите неустойки по договор за приватизация на
Фина механика ЕООД – Бургас, сключен на 12.09.1998 година, в размери,
съгласно експертното становище за извършен следприватизационен контрол
на дипл. одитор Стефан Христов Корадов.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно: Продължаване на процедурата за приватизация на
общинското участие в капитала на Община Бургас в търговско дружество
“Нармаг” ЕООД, съгласно чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от
ЗПСК.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
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.1 от ЗПСК и чл.7 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Общински съвет Бургас продължава процедурата по приватизация на
“Нармаг” ЕООД /РУМ “Младост”, ж.к. “П.Р.Славейков”, с прилежащ
терен от 5250 кв.м.
2. Дружеството да се приватизира на 100%, чрез метод на приватизация
– “търг с явно наддаване”.
3. Приема приватизационната оценка на “Нармаг” ЕООД /РУМ
“Младост”, ж.к. “П.Р.Славейков”, с прилежащ терен от 5250 кв.м./ и
определя минимална тръжна цена, в размер на 4 613 500 /четири
милиона шестстотин и тринадесет хиляди и петстотин/ лева.

4. Тръжната документация за всеки обект се закупува в Общинска
агенция за приватизация – гр.Бургас, ул. “Конт Андрованти” № 1-3,
ет.3, всеки работен ден в срок до 30-я ден включително от датата на
обнародването на решението в “Държавен вестник” от 09:00 до 17:00
часа, на цена 200 лева платими в брой в касата на Агенцията, за което
се издава сертификат за регистрация.
5. Физическите лица закупуват тръжната документация лично или с
нотариално заверено пълномощно, а юридическите лица представят
удостоверение за актуално състояние.
6. Депозитът за участие в размер на 462 000 /четиристотин и шестдесет
и две хиляди/ лева да се внесе по банков път до 30-я ден включително
от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”.
7. Срок за подаване на оферти за участие в търга – в ОАП, всеки
работен ден до 30-я ден включително от датата на обнародването на
решението в “Държавен вестник”.
8. Основни изисквания към участниците в търга за приватизация на
фирмата са: запазване предмета на дейност – търговия и офиси.
Конкретните условия за приватизация на дружеството да се посочат
при изготвяне на Информационния меморандум.
9. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с
дълготрайните активи на дружеството, сключването на договори за
придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за
кредит, за обезпечаване на вземания и за сключване на договори за
кредити, както и поемане на менителни задължения.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение на ПУП – ПРЗ на терен, предвиден за
Хидропарк в ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за изготвяне на ПУП – ПРЗ за промяна
предназначението на терена в ж.к. “Меден Рудник” от Хидропарк в Зона за
нискоетажно жилищно и вилно застрояване.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна на ПУП – ПРЗ за терени, предвидени за
озеленяване и благоустрояване в ж.к. “П.Р.Славейков”, гр.Бургас, по чл.9,
ал.3 от ЗУТ
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за изготвяне на ПУП – ПРЗ за имоти пл.№ 55 и пл.№
29 в кв.3 по плана на ж.к. “П.Р.Славейков”, при следните условия:
1. ПУП – ПРЗ да запази утвърдената улична регулация и изградената
подземна инфраструктура – битова канализация и топлопроводи.
2. Да се урегулира поземлен имот за възстановената собственост с
нискоетажно застрояване с преобладаващи обществено обслужващи
дейности с Н=1000 м. и озеленяване – 60%.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на терени, предвидени за
озеленяване и благоустрояване в ж.к. “Лазур”, ж.к. “Меден Рудник”, ж.к.
“П.Р.Славейков” и ПЗ “Север” – гр.Бургас
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за изготвяне на ПУП – ПРЗ за имот с пл.№
611 в ПЗ “Север”, гр.Бургас.
2. ОТКАЗВА изменение на ПУП на ж.к. “Зорница”, за създаване на
УПИ за имот с пл.№ 31, поради липса на условията на чл.9, ал.3 от
ЗУТ.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на ПУП на зона “В” в ж.к. “Меден
Рудник”, за създаване на ПРЗ за имот с пл.№ 46.
4. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на ПУП на ж.к.
“П.Р.Славейков”, за обособяване на УПИ за частта от имот с пл.№ 48,
която попада извън границите на реализираното озеленяване.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване допълнително 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 36 гласа “за”, против – 2,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение на Общински съвет Бургас по т.46, прието с
Протокол № 16 от проведеното заседание на 30.11.2004 г. за
учредяване за срок от 10 години в полза на “БИЗНЕС ЦЕНТЪР
БУРГАС”, безвъзмездно право на строеж за изграждане на
административна сграда със застроена площ 100 кв.м.
2. Да се учреди за срок от 10 /десет/ години в полза на “БИЗНЕС
ЦЕНТЪР БУРГАС” – сдружение с нестопанска цел, със седалище и
адрес на управление гр.Бургас, кв. “Победа”, “Метални панели и
конструкции”, регистрирано по фирмено дело № 2935/15.10.2004 г.
по описа на Бургаски окръжен съд, данъчен № 1021456337,
БУЛСТАТ 102897941, представлявано от Председателя на
Управителния съвет д-р Атанас Бошев, безвъзмездно право на строеж
върху УПИ ХІ в кв.24 по плана на кв. “Победа”, гр.Бургас, целият с

площ от 674 кв.м., при граници: изток – ул. “Кракра”; запад – ул.
“Омуртаг”; север – УПИ І; юг – ул. “Преображенец”, за построяване в
западната част на имота на едноетажна административна сграда с
обща застроена площ 150 кв.м.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След станалите разисквания и размяна на мнения, Общинският съвет –
Бургас, с 21 гласа “за”, против – 14, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА решаването на докладната записка, относно продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на
гр.Бургас, за следващото заседание на Общинския съвет.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в гр.Българово, Община Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДАТ чрез провеждане на търг с явно наддаване по реда
на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински
имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, недвижими имоти,
находящи се в гр.Българово, Община Бургас, както следва:
1. Имот № 000328 с площ 0.500 дка, находящ се в землището на
гр.Българово, представляващ пасище – мера ІХ категория, при
граници: изток, запад и север – имот № 000306, юг – полски път, с
начална тръжна цена - 5 000 /пет хиляди/ лева.
2. УПИ ІV в кв.52 с площ 2 537 кв.м., находящ се в гр.Българово,
Община Бургас, отреден за складова база, при граници: изток – улица,
запад – имот пл.№ 393, север – УПИ ІІІ-1036, юг – УПИ V, VІ, с
начална тръжна цена 52 000 /петдесет и две хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот, получил траен
градоустройствен статут, в имот – частна общинска собственост УПИ VІІ,
кв.24 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДА СЕ УЧРЕДИ право на строеж на Недялка Петрова Дубарова с ЕГН –
5907280749 и постоянен адрес ж.к. “Изгрев”, бл.51, вх.5, ет.8, за обект
“Магазин за промишлени стоки – мебели”, представляващ едноетажна сграда
със застроена площ 120 /сто и двадесет/ кв.м., построена по реда на отменения
чл.120, ал.4 от ППЗТСУ, получил траен градоустройствен статут в недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ в кв.24 по плана
на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас, целият с площ 209.60 св.м., при граници: изток –
УПИ VІІІ; запад – УПИ VІ; север – УПИ ІV и УПИ V; юг – улица, за сумата
36 000 /тридесет и шест хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имоти, получили траен
градоустройствен статут, в имот – частна общинска собственост УПИ І,
кв.12, зона “А”, ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Да се учреди право на строеж на ЕТ “БОПАН”, със седалище и адрес
на управление гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник” бл.428, вх.”Б”, ет.8,
регистриран по фирмено дело № 434/24.01.1992 г. по описа на
Бургаски окръжен съд, с данъчен № 1021019891, БУЛСТАТ
812044642, представляван от Чавдар Ботев Ботев с ЕГН – 4402260842,
за обект “Магазин за промишлени стоки”, представляващ едноетажна
сграда със застроена площ 45 кв.м., находящ се в УПИ І, кв.12,
отреден за жилищно строителство и КОО по плана на зона “А”, ж.р.
“Меден Рудник”, гр.Бургас, частна общинска собственост, целият с
площ 16 887 кв.м., за сумата 4 500 /четири хиляди и петстотин/ лева.

2. Да се учреди право на строеж на Радостина Стоянова Колева, с ЕГН –
6309040650 и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник” бл.430,
вх.4, ет.4, за обект “Магазин за плодове и зеленчуци” представляващ
едноетажна сграда със застроена площ 31 кв.м., находящ се в УПИ І,
кв.12, отреден за жилищно строителство и КОО по плана на зона “А”,
ж.р. “Меден Рудник”, гр.Бургас, частна общинска собственост, целият
с площ 16 887 кв.м., за сумата 3 100 /три хиляди и сто/ лева.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез замяна на имоти,
находящи се в ж.к. “Меден Рудник”, зона “В”, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРЕКРАТИ съсобствеността между Община Бургас и Панайотка
Ангелова Трифонова – ЕГН 3502010655 с постоянен адрес гр.Бургас, кв.
“Меден Рудник”, ул. “Балкан” № 70, Благой Ангелов Благоев – ЕГН
3904100644 с постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Меден Рудник”, ул. “Миньорска”
№ 8, Дико Ангелов Темелков – ЕГН 4612230565 с постоянен адрес гр.Бургас,
кв. “Меден Рудник”, ул. “Балкан” № 70, Панайотка Пенева Тодорова – ЕГН
3611300753 с постоянен адрес с. Лъка, Елена Пенева Тодорова – ЕГН
3810020499 с постоянен адрес кв. “Долно Езерово”, ул. “Дубровник” № 54,
Станка Пенева Пенева – ЕГН 4209200679 с постоянен адрес гр.Бургас, ул.
“Гладстон” № 71, Георги Благоев Благоев – ЕГН – 7711150443 и Петър
Благоев Благоев – ЕГН 8006300545 с постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Меден
Рудник”, ул. “Черни връх” № 23, чрез извършване на замяна, като:

Община Бургас прехвърля в собственост на Панайотка Ангелова
Трифонова, Благой Ангелов Благоев, Дико Ангелов Темелков,
Панайотка Пенева Тодорова, Елена Пенева Тодорова, Станка Пенева
Пенева, Георги Благоев Благоев и Петър Благоев Благоев – 240 кв.м.
идеални части от УПИ ІІІ-18 в кв.35 по плана на зона “В”, ж.р.
“Меден Рудник”, целият с площ от 900 кв.м., при граници: изток –
УПИ ІІ; запад – улица; север – УПИ ІІ; юг – УПИ ІІ и получава в дял
част от улично платно между осови т.258, т.259 и т.260 с площ от 430
кв.м. на стойност 17 200 /седемнадесет хиляди и двеста/ лева;
Собствениците на имот пл.№ 18 – Панайотка Ангелова Трифонова,
Благой Ангелов Благоев, Дико Ангелов Темелков, Панайотка Пенева
Тодорова, Елена Пенева Тодорова, Станка Пенева Пенева, Георги
Благоев Благоев и Петър Благоев Благоев прехвърлят в собственост
на Община Бургас 430 кв.м. от западната част на имот пл.№ 18, при
граници: изток – УПИ ІІІ-18; запад – улица; север – улица; юг – УПИ
ІІ на стойност 9 600 /девет хиляди и шестстотин/ лева и получават в
дял 240 кв.м. ид.части от УПИ ІІІ-18 в кв.35 по плана на зона “В”, ж.р.
“Меден Рудник”, гр.Бургас, целият с площ от 900 кв.м.;
Разликата в стойността на заменяемите имоти не се дължи от Община
Бургас.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи
УПИ ІІІ и УПИ ХV в кв.39 по ПУП-ПРЗ на ж.к “Бр.Миладинови”, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ИЗВЪРШИ доброволна делба между Община Бургас от една
страна и Росен Стойчев Попов и Ленка Йорданова Попова от друга страна на
недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ–2633, 2632 в кв.39 по плана на ж.к.
“Бр.Миладинови”, гр.Бургас, който със Заповед № 584/18.05.2005 г. на Зам.кмета на Община Бургас е разделен и са обособени два нови УПИ ІІІ и ХV,
съответстващи на квотата на съсобственост на двете страни, както следва:
1. Община Бургас получава в дял и става собственик на урегулиран
поземлен имот /УПИ/ ІІІ-2632 в кв.39 по плана на ж.к.
“Бр.Миладинови”, гр.Бургас, целият с плщ от 120 кв.м., при граници:
изток – ул. “Ст.Стамболов”; запад – УПИ ХV-2633; север – УПИ ІІ2630; юг – ул. “Вардар”, с пазарна стойност 72 000 /седемдесет и две
хиляди/ лева;

2. Росен Стойчев Попов – ЕГН 5312160448 и Ленка Йорданова Попова –
ЕГН – 5501010850 и двамата с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к.
“Бр.Миладинови” бл.27, вх.2, ет.3, получават в дял и стават
собственици на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV-2633 в кв.39 по
ПУП-ПРЗ на ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.Бургас, целият с площ от 156
кв.м., при граници: изток – УПИ ІІІ; запад – УПИ ІV; север – УПИ ІІ;
юг – ул. “Вардар”, с пазарна стойност 93 600 /деветдесет и три хиляди
и шестстотин/ лева;
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот, получил траен
градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост УПИ ХІІІ,
кв.7 по плана на ж.к. “П.Р.Славейков”, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДА СЕ УЧРЕДИ право на строеж на Николай Симеонов Михалев с ЕГН
5706010607 и постоянен адрес ж.к. “П.Р.Славейков”, бл.70, вх. “Д”, ет.2, за
обект “Кафе-аперитив Рубин”, представляващ едноетажна сграда със застроена
площ 154.40 /сто петдесет и четири цяло и четиридесет/ кв.м., построена по
реда на отменения чл.120, ал.4 от ППЗТСУ и получил траен градоустройствен
статут в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ
ХІІІ в кв.7, с площ 451 кв.м., отреден за “ресторант” по плана на ж.к.
“П.Р.Славейков”, гр.Бургас, одобрен със заповед № 1021/15.12.2003 г. на Зам.кмета на Община Бургас, за сумата 52 000 /петдесет и две хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на с. Изворище, Община Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ИЗВЪРШИ продажба чрез провеждане на търг с явно наддаване
по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общински имоти и вещи, на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ земеделска земя - № 000281 в землището на с.Изворище,
местността “Каменна могила”, ІХ категория, с начин на трайно ползване –
пасище, мера, целият с площ 6.500 дка, при граници: поземлени имоти №№
000167, 000283 и 000191, при начална тръжна цена в размер на 10 000 /десет
хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на част от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се във вилна зона “Минерални бани”, Община Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Христо Йорданов Димитров – ЕГН 5301280544, с
постоянен адрес гр.Бургас, бул. “Демокрация” № 46-А и Димитър Георгиев
Катъров – ЕГН 2511010743, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Александровска”
№ 82-А, недвижим имот, представляващ 31 /тридесет и един/ кв.м. идеални
части от УПИ І – 505, 506 в кв.26 по плана на вилна зона “Минерални бани”,
Община Бургас, целият с площ 988 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІ-507,
508; запад – улица; север – улица; юг – УПИ ХV-504, за сумата 1 700 /хиляда и
седемстотин/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж върху недвижим имот –
частна общинска собственост, отреден за Православен храм в с. Ветрен,
Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ОСИГУРИ на Сливенска митрополия със седалище гр.Сливен, с
Булстат 119045188-Ю и Данъчен № 1201023293, представлявана от
Митрополит ЙОАНИКИЙ безвъзмездно право на строеж, за изграждане на
сграда – Православен храм, със застроена площ 135 кв.м. в УПИ ІV в кв.42 по
плана на с.Ветрен, Община Бургас, целият с площ 1920 кв.м., при граници:
североизток – улица “Вежен”; югозапад – УПИ І; северозапад – УПИ І и УПИ
ІІІ; югоизток – ул. “Черногорово”, отреден за Православен храм, съгласно
влязъл в сила ПУП-ПРЗ на с.Ветрен, Община Бургас и одобрени строителни
книжа.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи –
общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас за
стопанската 2005/2006 година
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. Да се отдадат под наем, чрез търг, обработваемите земеделски земи –
общинска собственост и свободните такива от Остатъчния поземлен
фонд в землищата на територията на Община Бургас, за стопанската
2005/2006 година по списък – предложение на Общинска служба
земеделие и гори – гр.Бургас.
2. Определя начална тръжна цена на годишен наем за един декар
земеделска земя, в размер на два пъти основния размер на наема,
определен за земите от Държавния поземлен фонд, на основание
Заповед № РД 46-327/17.04.2003 г. на Министъра на земеделието и
горите, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото
решение.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез равностойна замяна
на имоти, находящи се в ж.к. “Меден Рудник”, зона “Г”, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа “за”, против – 1,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и “МОНОЛИТ”
ООД, чрез извършване на равностойна замяна, като:
Община Бургас прехвърля в собственост на “МОНОЛИТ” ООД,
вписано по ф.д. № 2808/1993 г. по описа на Бургаски окръжен съд, със
седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. “Славянска” № 4,
дан.№ 1021070064, БУЛСТАТ 812119333, представлявано от Атанас
Николов Дросев с ЕГН 5307300680, идеални части 237 кв.м. от УПИ
V-1638 в кв.82 по плана на ж.р. “Меден Рудник”, зона “Г”, гр.Бургас,
целият с площ от 2675 кв.м. и получава в дял 237 кв.м. идеални части
от УПИ ІІІ в кв.82, отреден за комплексно жилищно строителство, на
стойност 11 700 /единадесет хиляди и седемстотин/ лева;

Собственикът на имот пл.№ 1638 – “МОНОЛИТ” ООД,
представлявано от Атанас Николов Дросев, прехвърля в собственост
на Община Бургас 237 кв.м. идеални части от УПИ ІІІ в кв.82, при
граници: североизток – УПИ ІІІ; северозапад – УПИ ІІ; югозапад –
УПИ V-1638 и получават в дял 237 кв.м. идеални части от УПИ V1638 в кв.82, целият с площ от 2675 кв.м., при граници: североизток –
УПИ ІІІ; югозапад – ул. “Миньорска”; югоизток – УПИ ІV, VІ, VІІ и
ІІІ; северозапад – УПИ ІІ, на стойност 11 600 /единадесет хиляди и
шестстотин/ лева.
Разликата в цените на заменяемите имоти, в размер на 100 /сто/ лева се
дължи от “МОНОЛИТ” ООД.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Разрешение за съществуване на паралелки с брой ученици
под нормативния минимум
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. РАЗРЕШАВА за учебната 2005/2006 година съществуването на 26
самостоятелни паралелки с брой ученици под установения минимум,
в следните 8 училища:
Училище

Населено място

1. ОУ “Иван Вазов”

с.Банево

2. ОУ “Христо Ботев”

с.Маринка

3. ОУ “Христо Ботев”

с.Ветрен

Клас
І клас
V клас
VІ клас
VІІ клас
І клас
ІІІ клас
ІV клас
VІІ клас
VІІІ клас
V клас
VІІІ клас

Брой
паралелки

Брой
ученици

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
16
13
12
12
15
13
17
14
12
12

4. ОУ “Христо Ботев”

кв.Сарафово

5. ОУ “Васил Левски”

гр.Българово

6. ОУ “Св.Св. Кирил и
Методий”

с.Равнец

7. ОУ “Св. Климент
Охридски”
8. ОУ “Христо Ботев”

с.Рудник
м.с.Черно море

І клас
ІІ клас
VІ клас
VІІІ клас
VІ клас
VІІІ клас
І клас
ІV клас
VІ клас
VІІ клас
VІІІ клас
І клас

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
13
14
11
16
12
14
15
14
14
14
15

І “б” клас
ІІІ “б” клас
ІV клас

1
1
1

12
14
16

2. РАЗРЕШАВА за учебната 2005/2006 година съществуването на:
а). 2 маломерни сурдопаралелки в ОУ “П.К.Яворов” – Бургас:
ІІІ клас
1 паралелка – 6 ученика;
VІІІ клас
1 паралелка – 4 ученика;
б). 1 сурдопаралелка, спец. “Готвач” в ПГТ “Проф.д-р Ас.Златаров”:
ХІІ клас
1 паралелка – 8 ученика;
3. Разрешава в СОУ “Добри Чинтулов” за учебната 2005/2006 година
съществуването на 1 маломерна паралелка в ХІІ клас - профил
“Хореография” със 17 ученици.
4. Разрешава в СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” за учебната 2005/2006
година трансформирането на 1 паралелка в VІІІ клас от профилирана
в непрофилирана паралелка;
5. Да се извърши разпределение на децата от Дома за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителски грижи /ДОВДЛРГ/
“Ал.Георгиев – Коджакафалията, които са ученици от І до VІІІ клас в
СОУ “Иван Вазов”, за обучение в следните училища: СОУ “Св.Св.
Кирил и Методий”, ОУ “П.Р.Славейков”, ОУ “Васил Априлов”, ОУ
“Любен Каравелов”, ОУ “Братя Миладинови”, ОУ “Св.Княз Борис І”
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Соня Стоянова Георгиева – общински съветник,
относно: Предложение за изготвяне и приемане на общинска стратегия и
оперативна програма за превенция на дискриминацията в Община Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
В краткосрочен план Общински съвет Бургас да изготви и приеме
Общинска стратегия и оперативна програма за превенция на дискриминацията
в Община Бургас
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Актуализиране състава на
Наблюдателната комисия при Общински съвет Бургас, създадена на
основание чл.94 от Закона за изпълнение на наказанията
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Освобождава ВЕНЕЛИН ТОДОРОВ – зам.-кмет на Община Бургас,
като председател на Наблюдателната комисия по чл.94 от ЗИН.
2. Избира СНЕЖАНА ПРЕНЕРОВА – зам.-председател на Общински
съвет Бургас, за председател на Наблюдателната комисия по чл.94 от
ЗИН.
3. Избира МАРИН ЕНЧЕВ МАРИНОВ с ЕГН 6805137608 – инспектор
пробация към Областна пробационна служба – Бургас, за член на
Наблюдателната комисия по чл.94 от ЗИН.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Увеличаване на годишната задача за 2005 година на обект
“Защитени жилища” в Община Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УВЕЛИЧАВА годишната задача за 2005 година на обект “Защитено
жилище” за хора с лека и средна степен на умствена изостаналост в Община
Бургас с 4 000 /четири хиляди/ лева, необходими за присъединяване към
електроразпределителната мрежа на “Електроразпределение – Стара Загора”
АД – клон Бургас, и изпълнение на външно ел.захранване на обекта.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промени на средни месечни брутни работни заплати и
фонд “Работна заплата” за 2005 година
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УТВЪРЖДАВА посочените в таблицата средни месечни брутни работни
заплати и лимит за Фонд “Работна заплата” за дейностите “Образование”,
“Социални грижи” и “Отбрана и сигурност” за 2005 г.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Отпускане на целева субсидия на учебния
оркестър на НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров” – гр.Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА целева субсидия, в размер на 9 000 /девет хиляди/ лева на
учебния оркестър на НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров” – Бургас, за пътни до
гр.Хаген и обратно до гр.Бургас, за участие в курс по оркестрово майсторство
и поредица от концерти в различни немски градове за периода от 30.09.2005 г.
до 10.10.2005 г.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от проф.д-р Стефан Чапкънов, относно: Участие
на Фолклорен ансамбъл “Странджа” в Международен фолклорен фестивал
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Разрешава на Професионален фолклорен ансамбъл “Странджа” при
Община Бургас да вземе участие в Международния фолклорен
фестивал в гр.Лудиана, щат Пенджап – Северна Индия.
2. Отпуска целева субсидия от 21.700 /двадесет и една хиляди и
седемстотин/ лева от бюджета на Община Бургас за пътни разходи и
медицински застраховки, необходими за фестивала.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
36.1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на
деца – сираци /Десислава Веселинова Хаджиева – ЕГН 8811090490/;
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на ДЕСИСЛАВА
ВЕСЕЛИНОВА ХАДЖИЕВА – ЕГН 8811090490.
……………………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
36.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на
деца – сираци /Виктория Георгиева Покраева – ЕГН 9307170496/;
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
…………………………………………………………………..
2. Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на ВИКТОРИЯ
ГЕОРГИЕВА ПОКРАЕВА – ЕГН 9307170496.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
36.3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на
деца – сираци /Даниел Богданов Неделчев – ЕГН 9908200447/;
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
………………………………………………………………….
3. Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на ДАНИЕЛ БОГДАНОВ
НЕДЕЛЧЕВ – ЕГН 9908200447.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в
Българска асоциация по балнеотуризъм
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ д-р Жечка Георгиева Парушева – директор на Дирекция
“Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост и спорт” за представител
на Община Бургас в Българска асоциация по балнеотуризъм.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бенчо Георгиев Бенчев – общински съветник,
относно: Подпомагане издаването на книгата “Литературни игри с деца или
Л,ар педагожик”
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Бургас да подпомогне издаването на
книгата “Литературни игри с деца или Л,ар педагожик” с 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник, относно: Попълване състава на постоянни комисии
…………………………………………………………………..
/Вносителят Хр.Порточанов оттегля докладната си записка/
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
40. МОЛБИ за опрощаване на вземания
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде опростено задължението на Мария
Кунчева Сталева.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
40. МОЛБИ за опрощаване на вземания
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
…………………………………………………………………
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде опростено задължението на Стана
Иванова Димова.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна в разчета за финансиране на капиталовите
разходи през 2005 година.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. В разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2005 година,
параграф 5200, функция 06, да се направи корекция, както следва:
Обекти:
№ 130 “Реконструкция ул.”Вардар”, ул.“Искър” в района на БСУ І–ви
етап” – годишната задача от 154 400 лв. да се намали на 94 400 лв.
Обектът е преходен за 2006 година, когато ще бъдат осигурени
средствата, необходими за довършването му;
№ 318 “Вътрешно-квартално пространство бл.№ 105 – бл.№ 106, ж.к.
“Меден Рудник” – годишната задача от 229 000 лв. да се намали на
100 000 лв..
Обектът е преходен за 2006 г., когато ще бъдат осигурени
средствата, необходими за довършването му;
№ 319 “Спортни площадки зона “Б”, ж.к. “Меден Рудник”, с годишна
задача 40 000 лв., да отпадне.
Обектът ще бъде изпълняван от външен Възложител, съгласно
решение на Общински съвет – Протокол № 24/31.05.2005 г., т.3;

№ 320

№ 322

“Автоспирка, детски площадки – от бл.№ 1 до бл.№ 77, ж.к.
“Лазур” – годишната задача от 122 000 лв. да се намали на 52 000
лв.
Обектът е преходен за 2006 г., когато ще бъдат осигурени
средствата, необходими за довършването му;
Междублоково пространство ж.к. “Бр.Миладинови” – бл.№№ 59,
60, 63” – годишната задача от 97 000 лв. да се намали на 37 000 лв.
Обектът е преходен за 2006 г., когато ще бъдат осигурени
средствата, необходими за довършването му;

2. Освободените средства от банковия кредит от горните обекти в размер на
359 000 лв., да се считат за годишна задача за 2005 г., за следните нови
обекти:
“Геоложки проучвания във връзка с Концесионирането на
подземен паркинг на площад “Св.Св. Кирил и Методий”, с
годишна задача 20 000 лв.
“Реконструкция на част от ул. “Въстаническа” в ж.к. “Меден
Рудник”, гр.Бургас, с годишна задача 99 000 лв.
“Реконструкция на Е-87 гр.Бургас”, с годишна задача 100 000 лв.
“Реконструкция на ул. “Карлово” – от ул. “Перущица” до ул.
“Копривщица”, гр.Бургас, с годишна задача 70 000 лв.
“Реконструкция на улицата край бл.№№ 47, 33, 36, 37 до ул.
“Димитър Димов” в ж.к. “Зорница”, гр.Бургас, с годишна задача 70
000 лв.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изкупуване на идеални части от недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Възраждане”, ул.
“Ивайло” № 62.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 1,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Васил Костадинов Манчев с ЕГН 3107270481 и
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Г.С.Раковски” № 40 и Стефанка Николова
Стоянова с ЕГН 5007140533 и постоянен адрес гр.Бургас, представляващ 20.50
/двадесет цяло и петдесет/ кв.м. идеални части от УПИ VІІ-5442, целият с
площ 552.20 кв.м. в кв.25 по плана на ж.к. “Възраждане”, гр.Бургас, при
граници: изток – ул. “Ивайло”; запад – УПИ VІ-5441; север – ул.
“Г.С.Раковски”; юг – УПИ 5443, 5444, 5445 за сумата 12 824 /дванадесет
хиляди осемстотин двадесет и четири/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Антонио Душепеев – общински съветник от
групата на “СДС и коалиция”, относно: Избор на контрольор в “ДКЦ-ІБургас” ЕООД.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Заменя настоящия контрольор от квотата на СДС в “ДКЦ-І-Бургас”
ЕООД Десислава Чанкова Саботинова с Костан Киров Тончев – ЕГН
7209240466, гр.Бургас, л.к. 103867816.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Бахчеванова – председател на Общински
съвет Бургас, относно: Попълване състава на Постоянни комисии.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. ИЗБИРА д-р Георги Енчев Матев за член на:
Постоянната комисия по здравеопазване;
Постоянната комисия по устройство и развитие на територията,
благоустрояване и комунални дейности;
Постоянната комисия по туризъм;
2. ИЗБИРА Георги Димитров Николов за член на:
Постоянната комисия по туризъм;
Постоянната комисия по евроинтеграция, международно
сътрудничество, неправителствени организации, международни
програми и предприсъединителни фондове;
Постоянната комисия по транспорт и съобщения;
3. ИЗБИРА Снежана Христова Пренерова – зам.-председател на
Общински съвет, за член на:
Постоянната комисия по земеделие;
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 27
На 29.09.2005 г. (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общинските съветници от групата на “СДС и
коалиция”, относно: Премахването на незаконните постройки в кв. “Горно
Езерово”.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с 24 гласа “за”, против – 0, въздържали се –
2,
Р Е Ш И:
Кметът на Община Бургас и Общинската администрация в срок от 1
месец да констатират незаконното строителство в кв. “Горно Езерово” и
предприемат всички законови мерки по прекратяване на незаконното
заселване и премахване на незаконните постройки.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

