ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21 декември 2005 година /сряда/, 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 10:00
часа, се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет – Бургас.
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас прие
за разглеждане, следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне размера на местните такси и цени на
услуги и права, предоставяни от Общината и базисни наемни цени
за 2006 г.
2. Докладната записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отпускане на финансова помощ за деца
на загинали при изпълнение на служебните си задължения
полицаи.
3. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Актуализация на разчета на капиталовите разходи
за 2005 година.
4. Докладна записка от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция
за приватизация, относно: Допълнение и изменение на чл.7, т.8 и
т.10 от Правилника за дейността на Общинска агенция за
приватизация – Бургас.
5. Докладната записка от Георги Йорданов – управител на “Спортни
имоти, паркинги и гаражи” ЕООД – Бургас, относно: Дарение на
имущество – собственост на “Спортни имоти, паркинги и гаражи”

ЕООД Бургас и прехвърляне на вземания на същото ЕООД на
Община Бургас.
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Приемане бюджета на ОП “Спортни имоти,
паркинги и гаражи” – Бургас за 2005 г.
7. 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. “П.Р.Славейков” – Бургас.
8. Докладна записка от Радостин Димитров, Димитър Николов, Тодор
Стамболиев, Бранимир Петров, Лена Бахчеванова – общински
съветници, относно: Изменение на решение по т. 17.4 от Протокол
№ 29/25.11.2005 г. на Общински съвет – Бургас.
9. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на
Бургас” Стефан Лалчев – диригент и музикален деятел, послучай
неговата 75–годишнина.
10. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на
Бургас” Тодорка Вариева – балетен педагог и балетмайстор,
послучай нейната 80–годишнина.
11. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за
“Трасета за разпределителни газопроводи до регулацията на
гр.Бургас, кв. “Лозово” и кв. “Долно Езерово”.
12. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне финансова помощ на Мая
Атанасова Темелкова – ученичка от ГПАЕ “Гео Милев” – Бургас,
за участие в Световната среща на младите таланти по физика.
13. Докладна записка от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция
за приватизация – Бургас, относно: 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.
14. Докладна записка от Соня Стоянова Георгиева – общински
съветник, относно: Удължаване срока за префункциониране на

сградата на ул. “Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Бургас (т.н. Немско
училище), за нуждите на Регионална библиотека.
15. Докладна записка от Георги Николов Георгиев – управител на
“Благоустройствени строежи” ЕООД – гр.Бургас, относно:
Издаване на банкова гаранция на дружеството, обезпечена с ДМА.
16. Молби за опрощаване на държавни вземания.
17. Питания.

Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне размера на местните такси и цени на
услуги и права, предоставяни от Общината и базисни наемни цени
за 2006 г.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА размера на местните такси по чл.6, ал.1 от ЗМДТ
/Приложение № 1/, с гласуваните изменения и допълнения, както следва:
Раздел VІІ – Такси за административни услуги
Запазва за 2006 година действащите такси за административни
услуги, каквито са били през 2005 година.
2. ПРИЕМА размера на цените на услуги и права, предоставяни от
Общината по чл.6, ал.2 от ЗМДТ /Приложение № 2/, с гласуваните
изменения и допълнения, както следва:
Раздел V – Образование, култура и младежки дейности
Точки 4, 5 и 7 – Цени на услуги на Художествена галерия, Регионален
бургаски музей и къща – музей “Петя Дубарова” се изравняват на всички
посетители на 2 лева.
Допуска диференциация само за ученици и пенсионери – 0.50 лева за
билет.
Беседата в къща – музей “Петя Дубарова” – 3 лева.
Точка 12 – Младежки културен център
Хорова школа – коригира на 6 лева /вм. изписана 5 лева, т.е.
техн.гр./
Плувен басейн – такса за лицензирани плувни клубове – 10 лева на
час и ползването да се основава на договор.

Раздел VІ – Услуги, извършвани от ОП “Спортни имоти,
паркинги и гаражи”
Точка 6 – Паркинги
а/. Престой в закритите паркинги “Опера” и “БСУ” става:
Месечен абонамент
- 90 лева
Закрита клетка
- 100 лева
Престой за автомобили с българска и чуждестранна регистрация за
24 часа се изравнява на
- 12 лева
Въвежда нова услуга за паркиране – нощувка на автомобил
б/. Открити паркинги:
Паркинг “НХК”:
месечен абонамент
- 60 лева автомобили
- 70 лева микробуси
нощувка
- 8 лева
престой на час
- 2 лева
Паркинг “Кирил и Методий”:
нощувка
- 8 лева
престой на час
- 2 лева
д/. Паркинги за кратковременно паркиране: престоят е позволен –
не повече от 2 часа
3. ПРИЕМА размера на базисни наемни цени /Приложение № 3/, с
гласуваните изменения и допълнения, както следва:
Б – Нежилищни имоти
Точка 16 – след “Аптеки” добавя “и аптечни складове”.
Г – Обекти по отменения чл.120, ал.4 от ППЗТСУ /§ 17 от ЗУТ/
Изравнява наемните цени на обектите по отменения чл.120, ал.4 от
ППЗТСУ и тези по чл.56 от ЗУТ към по-високата цена.
Забележки: Отпадат т. 3 и т. 4
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
2. Докладната записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отпускане на финансова помощ за деца
на загинали при изпълнение на служебните си задължения
полицаи.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОБЩИНА БУРГАС да отпусне финансова помощ за деца на загинали
при изпълнение на служебните си задължения полицаи, в размер на 3 000
/три хиляди/ лева, която да бъде преведена по разкритата за тази цел
банкова сметка № 3000146500 при БНБ – Централно управление, банков
код 66196611, БИН 7302010001, с титуляр МВР ДФРО.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
3. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Актуализация на разчета на капиталовите разходи
за 2005 година.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА актуализацията на разчета за капиталови разходи, съгласно
“поименния списък на обектите” – неразделна част от докладната
записка.
2. НАМАЛЯВА капиталовите разходи, в размер на 109 000 лева с източник
на финансиране собствени бюджетни средства.
3. УВЕЛИЧАВА текущите разходи по бюджетите на следните училища:
ОУ “Елин Пелин”
35 хил.лв.;
ОУ “Петко Росен”
10 хил.лв.;
ОУ “Константин Петканов” 46 хил.лв., в т.ч. 20 хил.лв.
държ.отговорн.;
НУ “Петър Берон” с.Рудник 18 хил.лв., в т.ч. 18 хил.лв.
държ.отговорн.;
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
4. Докладна записка от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция
за приватизация, относно: Допълнение и изменение на чл.7, т.8 и
т.10 от Правилника за дейността на Общинска агенция за
приватизация – Бургас.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 16 гласа “за”, против –
15, въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка с предложения проект за решение.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Йорданов – управител на
“Спортни имоти, паркинги и гаражи” ЕООД – Бургас, относно:
Дарение на имущество – собственост на “Спортни имоти, паркинги
и гаражи” ЕООД Бургас и прехвърляне на вземания на същото
ЕООД на Община Бургас.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ управителят на “Спортни имоти, паркинги и
гаражи” ЕООД – гр.Бургас да прехвърли безвъзмездно на Община
Бургас активите по Приложение № 1 и Приложение № 2 –
неразделна част от настоящата докладна записка.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ управителят на “Спортни имоти, паркинги и
гаражи” ЕООД – гр.Бургас да прехвърли безвъзмездно на Община
Бургас вземанията си от ПФК “Черноморец” АД – гр.Бургас за
ел.енергия и други консумативи, осигурени нощувки и храна в
Спортен комплекс “Черноморец” – с.Ветрен и Спортен комплекс
“Черноморец” – гр.Бургас, на обща стойност 11 279.05 лева, ведно
с лихвите върху тях.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Приемане бюджета на ОП “Спортни имоти,
паркинги и гаражи” – Бургас за 2005 г.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. УВЕЛИЧАВА приходната част на бюджета на Общината с 68 100
лв., както следва:
Неданъчни приходи:
§ 2729 Други общински такси
87
750
§ 3701 Внесен ДДС
17
550
§ 3702 Внесен данък върху приходи от стопански
дейности на бюджетни предприятия
2
100
Всичко:
68
100
2. НАМАЛЯВА разходната част на бюджета по функции, дейности и
параграфи с 80 900 лв., както следва:
Функция
(лв.)

Дейност

Параграф

Сума

8

Други дейности по
1062
транспорта
(разходи за застраховки)

80 900

3. ПРИЕМА бюджет на ОП “Спортни имоти, паркинги и гаражи” за
2005 година по параграфи, дейност 898 “Други дейности по
икономиката”, както следва:
(в
лева)

§ 0101
500
§ 0300
730
§ 0500
260
§ 0700
000
§ 1015
500
§ 1016
000
§ 1020
400
§ 1030
610
§ 1062
000_

Заплати по трудови правоотношения

77

Осигурителни вноски от работодатели за ДОО

19

Здравно-осигурителни вноски

3

Вноски за допълнителни задължителни осигуровки

1

Материали

5

Вода, горива и енергия

32

Разходи за външни услуги

8

Текущи ремонти
Разходи за застраховки

1
Всичко:

149

000_
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
7. 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. “П.Р.Славейков” – Бургас.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 27 гласа “за”, против –
7, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка с предложения проект за решения.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
8. Докладна записка от Радостин Димитров, Димитър Николов, Тодор
Стамболиев, Бранимир Петров, Лена Бахчеванова – общински
съветници, относно: Изменение на решение по т. 17.4 от Протокол
№ 29/25.11.2005 г. на Общински съвет – Бургас.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. ОТМЕНЯ приетото по точка 17 от дневния ред на заседанието на
Общинския съвет – Протокол № 29/25.11.2005 година, решение по
точка 4.1.1.
2. ОПРЕДЕЛЯ размера на годишна такса за битови отпадъци за
жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти
на предприятия, намиращи се в строителните граници на Бургас и
кварталите, в размер на 1.5 промила върху данъчната оценка, от
които:
За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци – 1.0 промила;
За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа и
други съоръжения – 0.2 промила;
За услугата по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване – 0.3 промила;
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
9. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на
Бургас” Стефан Лалчев – диригент и музикален деятел, послучай
неговата 75–годишнина.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА със званието “Почетен гражданин на Бургас” –
СТЕФАН ЛАЛЧЕВ – дългогодишен диригент, административен
ръководител и музикален деятел, послучай неговата 75-годишнина и за
приносите му в културния живот на града.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
10. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на
Бургас” Тодорка Вариева – балетен педагог и балетмайстор,
послучай нейната 80–годишнина.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА със званието “Почетен гражданин на Бургас” –
ТОДОРКА ВАРИЕВА – балетен педагог и балетмайстор, за нейните
приноси във възпитанието и за изграждането на поколения млади балетисти
от най-ранна възраст, както и във връзка с нейния 80-годишен юбилей.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
11. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за
“Трасета за разпределителни газопроводи до регулацията на
гр.Бургас, кв. “Лозово” и кв. “Долно Езерово”.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за “Трасета за разпределителни
газопроводи до регулацията на гр.Бургас, кв. “Лозово” и кв. “Долно
Езерово”.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
12. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне финансова помощ на Мая
Атанасова Темелкова – ученичка от ГПАЕ “Гео Милев” – Бургас,
за участие в Световната среща на младите таланти по физика.
……………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се награди с парична сума, в размер на 1 000 (хиляда) лева –
МАЯ АТАНАСОВА ТЕМЕЛКОВА – ученичка от Гимназия с
преподаване на английски език “Гео Милев” Бургас, спечелила
конкурс и право за участие в Световната среща на младите таланти
по физика в гр. Тайпе, Тайван.
2. От името на Общински съвет Бургас и от името на Кмета на
Община Бургас да бъде изпратен поздравителен адрес до
ученичката.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
13. Докладна записка от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция
за приватизация – Бургас, относно: 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.
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет –
Бургас,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решения в докладната записка.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
14. Докладна записка от Соня Стоянова Георгиева – общински
съветник, относно: Удължаване срока за префункциониране на
сградата на ул. “Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Бургас (т.н. Немско
училище), за нуждите на Регионална библиотека.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
УДЪЛЖАВА гласувания 18-месечен срок до края на 2006 година за
откриване на финансиране и започване на проектни дейности.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
15. Докладна записка от Георги Николов Георгиев – управител на
“Благоустройствени строежи” ЕООД – гр.Бургас, относно:
Издаване на банкова гаранция на дружеството, обезпечена с ДМА.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде издадена банкова гаранция на
“Благоустройствени строежи” ЕООД – гр.Бургас, обезпечена с опис на
дълготрайни материални активи на дружеството – неразделна част от
докладната записка.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
На 21.12.2005 г. /сряда/, гр.Бургас, в съответствие с изискванията на
чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
16. Молби за опрощаване на държавни вземания.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 22 гласа “за”, против –
2, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде опростено задължението на Костадин
Димитров Костадинов.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сн.Пренерова

