ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31 март 2006 година /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
– Бургас.
След гласуване, Общинският съвет – Бургас прие за разглеждане,
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация от полк. Павлин Димитров – директор на РДВР – Бургас,
относно: Състояние на обществения ред и противодействие на
престъпността на територията на Община Бургас – приоритети и основни
задачи в дейността на РДВР – Бургас
2. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения
ред на територията на Община Бургас
3. /1./ Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредба за рекламната и
информационна дейност на територията на Община Бургас
/2/ Докладна записка от Георги Петров Дракалиев – общински съветник,
относно: Изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на
територията на Община Бургас
4. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда, по които
Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от
капитала на търговските дружества

5. /1/. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите
обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на
градското обзавеждане на територията на Община Бургас, приета от
Общински съвет – Бургас
/2/. Докладна записка от Георги Петров Дракалиев – общински съветник,
относно: Изменение на Наредба за преместваемите обекти за търговия и
други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на
територията на Община Бургас
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне функции на Кмета на Община Бургас по чл.57-а,
ал.3 от ЗУТ – да издава заповеди за премахване на обекти по чл.56, ал.1 от
ЗУТ на Заместник-кмета по “Устройство на територията и строителство”
7. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне функции на Кмета на Община Бургас по чл.57-а,
ал.3 от ЗУТ – да издава заповеди за премахване на обекти по чл.57, ал.1 от
ЗУТ на Заместник-кмета по “Устройство на територията и строителство”
8. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Определяне представител на Община
Бургас в Общото събрание на “МБАЛ – Бургас” АД
9. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Избор на контрольори в търговските
дружества с общинско участие
10. Предложение за промяна в състава на Тръжната комисия
11. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Определяне предназначението на общински жилища
12. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Замяна на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ ХVІІ в кв.24-а по плана на ж.к. “Изгрев”, гр. Бургас с
имоти, собственост на физическо лице
13. 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 ІІІ,
кв.24-а по плана на ж.к. “Изгрев”, гр. Бургас
14. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
намиращ се в с. Банево, Община Бургас на Стефан Д.Стойков
15. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на тавански и избени помещения – частна общинска
собственост, находящи се в бл.5, кв. “Работнически жилища”, гр. Бургас
16. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, находяща се
във вилна зона “Росенец”, Община Бургас
17. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, находяща се
във вилна зона “Боровете” – с. Банево, Община Бургас на Руска Недялкова
Танчева
18. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, находяща се
във вилна зона “Боровете” – с. Банево, Община Бургас на Румяна Георгиева
Анастасова
19. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в с. Банево, Община Бургас на Катя Цончева Людтке
20. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Даване на съгласие за извършване на строеж в съсобствен имот –
УПИ І, кв.13 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр. Бургас
21. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Извършване на замяна на имоти – частна общинска собственост с
имоти, собственост на физическо лице, находящи се в землището на с.
Димчево, Община Бургас
22. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ
УПИ Х-145 в кв.16 по плана на с. Димчево, Община Бургас

23. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ
УПИ ІІІ-200 в кв.24 по плана на с. Твърдица, Община Бургас
24. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, УПИ V-755 в
кв.146-а по плана на ЦГЧ – Бургас, ул. “Цар Самуил” № 20, чрез продажба
на частта на Общината
25. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската
идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, кв. “Акации”
26. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската
част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, зона
“Г”
27. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, кв. “Долно
Езерово”, кв.35, УПИ ХІХ-1409
28. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската
идеална част от недвижим имот, находящ се в с. Равнец, Община Бургас
29. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската
идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, кв. “Горно
Езерово”
30. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ VІІ в кв.22 по плана на ж.к.
“Лазур”, гр. Бургас
31. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и

физически лица в недвижими имоти, находящи се в кв.VІІ по плана на ж.к.
“Лазур”, гр. Бургас
32. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне на нежилищни помещения – частна общинска
собственост, на сдружение “Център за устойчиво развитие – “Компас”, гр.
Бургас
33. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изменение на ПУП – ПРЗ на терен, предвиден за озеленяване в
кв.34 по плана на зона “В”, ж.к. “Меден Рудник”, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
34. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изменение на ПУП на терен, предвиден за озеленяване в кв.127 по
плана на зона РЦ “Меден Рудник”, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
35. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на терен, предвиден за озеленяване и
благоустрояване в ж.к. “Изгрев”, гр. Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
36. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на терен, предвиден за озеленяване и
благоустрояване в ж.к. “Славейков”, гр.Бургас
37. Молби за опрощаване на вземания
38. Докладна записка от Георги Василев Манев – общински съветник,
председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация,
относно: Продължаване на процедура за приватизация на общински
нежилищен имот: Незавършено строителство – училищна сграда с
прилежащ терен – УПИ І, кв.38, ж.к. “Меден Рудник”, зона “В”, гр. Бургас
39. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Включване на нов обект за строителство в разчета за капиталови
разходи – 2006 година
40. Докладна записка от Георги Николов Георгиев – управител на
“Благоустройствени строежи” ЕООД – гр. Бургас, относно: Даване на
съгласие за сключване на договор за банков кредит
41. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промяна предназначението на земеделска земя – общинска

собственост за изграждане на локална пречиствателна станция за отпадни
води на с. Маринка, Община Бургас
42. Отчет за изпълнение на План – сметката за 2005 година на Местната
комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ при Община Бургас и План –
сметката за 2006 година
43. Питания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
1. Информация от полк. Павлин Димитров – директор на РДВР – Бургас,
относно: Състояние на обществения ред и противодействие на
престъпността на територията на Община Бургас – приоритети и основни
задачи в дейността на РДВР – Бургас
……………………………………………………………
/Не са гласувани решения/
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
2. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения
ред на територията на Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на Община – Бургас, както следва:
В чл.8, ал.1, т.5 изразът “товарни автомобили и автоцистерни” се заменя
с израза “товарни автомобили, автоцистерни, автобуси, строителни
машини и селскостопански машини и техника”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
3. /1./ Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредба за рекламната и
информационна дейност на територията на Община Бургас
/2/ Докладна записка от Георги Петров Дракалиев – общински съветник,
относно: Изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на
територията на Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за рекламната и информационна дейност на
територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, както
следва:
І. Допълва чл.8, т.5, като след думата “реклама” се добавя израза “по
други елементи от градското обзавеждане”.
ІІ. Изменя разпоредбата на чл.11, ал.2, като същата придобива следната
редакция: “В разрешението за поставяне на светеща реклама се посочва сума
за разходване на електрическа енергия, когато се ползва съоръжение –
източник на електрическа енергия, което е собственост на Община Бургас.
Сумата се заплаща ежемесечно от лицето, в полза на което е издадено
разрешението, и е в размер, както следва: ”
– за рекламно-информационни елементи с едностранна площ до 2,5 кв.
м. – 13 /тринадесет/ лева с ДДС, за едно осветително тяло;

– за рекламно-информационни елементи с едностранна площ от 2,5 до
12 кв.м. – 16 /шестнадесет/ лева с ДДС, за едно осветително тяло.
– за рекламно-информационни елементи с едностранна площ над 12 кв.
м. – 51 /петдесет и един/ лева с ДДС, за едно осветително тяло.”
ІІІ. Чл.13 придобива следната редакция: “Рекламите, разположени по
спирките на градския транспорт, могат да бъдат с единична площ до 2.5 кв.м.
ІV. От чл.14 отпада второто изречение.
V. Изменя разпоредбата на чл.17, като думите “Главния художник на” се
заменят с думите “старши експерт-художник при”.
VІ. Изменя разпоредбата на чл.20, като същата придобива следната
редакция: “Рекламни материали с временен характер могат да се разполагат на
определените за това места и да носят само информация, свързана със
съответното мероприятие.”
VІІ. Изменя разпоредбата на чл.23, като същата придобива следната
редакция: “Рекламни материали, надписи и информационно-указателни
табели, с временен характер, се демонтират в 3-дневен срок, считано от датата
на изтичане срока, за който са разрешени.”
VІІІ. Изменя разпоредбата на чл.31, като същата придобива следната
редакция:
“(1) Рекламно-информационни елементи по чл.8, т.2, както и афишни
колонки и информационни табла, се поставят по реда на настоящата наредба, а
за имоти държавна и общинска собственост – и съгласно схема с определени
позиции, която се актуализира ежегодно, съгласувана с Експертния съвет по
устройство на територията и одобрена от Главния архитект на Община Бургас.
(2) На първо число на всяко тримесечие, Дирекция “Стопански
дейности” при Община Бургас изнася на информационното табло в Центъра за
информация и обслужване на гражданите и в сайта на Община Бургас в
интернет, списък със свободните позиции за поставяне на рекламноинформационни елементи по чл.8, т.2.”
ІХ. Изменя и допълва разпоредбата на чл.33, като същата придобива
следната редакция:
“(1) Заявленията за разполагане на рекламно-информационни елементи
се подават в 14-дневен срок, считано от датата на обявяване на свободните
позиции.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. удостоверение за актуално правно състояние на заявителя, когато
последният е търговец, с дата на издаване не по-рано от 1 месец от датата на
подаване на заявлението;
2. заверено фотокопие от документа за самоличност, когато заявителят е
физическо лице;
3. ситуационно решение, изработено от архитект, художник, фотограф и
инженер; архитектурно и конструктивно решение в подходящ мащаб;

предложение за електрическо захранване; обяснителна записка; снимки,
колажи и други, показващи адаптацията на рекламно-информационните
елементи в градската среда;
4. документ за собственост, когато сградата, съоръжението или теренът,
където ще бъде поставен рекламно-информационния елемент, не е общинска
собственост;
5. изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или
сградата, където ще бъде поставен рекламно-информационния елемент, или
писмен договор за наем на заетата от съоръжението площ, когато заявлението
се подава от несобственик;
6. изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен
договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ,
оформени по реда на чл.49, ал.1 от Закона за собствеността, когато рекламноинформационният елемент се поставя върху сгради – етажна собственост;
7. документ за платена административна такса за разглеждане на
заявлението, съгласно Тарифата на Община Бургас за местните такси по
Закона за местните данъци и такси.
8. удостоверение и декларация за липса на задължения към Община
Бургас.
(3) Постъпилите заявления се разглеждат от Експертния съвет по
устройство на територията на Община Бургас, по доклад на Дирекция
“Стопански дейности” при Община Бургас.”
Х. Изменя разпоредбата на чл.35, ал.3, като същата придобива следната
редакция: “Експертният съвет по устройство на територията се произнася в 30дневен срок от изтичане срока по чл.33, ал.1, а в случаите на чл.36, съответно в
60-дневен срок от изтичане на срока по чл.33, ал.1.”
ХІ. Чл.35, ал.4, т.3 се изменя така:
“3. изисква от заявителя да съгласува ситуационно решение върху
извадка
от
кадастралния
план,
с
“Електроразпределение”
АД,
“Далекосъобщения” АД, “ВиК” ЕАД и други.”
ХІІ. В чл.35, ал.10 отпада следния текст: “по реда на чл.57-а от Закона за
устройство на територията”.
ХІІІ. Изменя разпоредбата на чл.36, като думите ”билборд” и “билборда”
се заменят съответно с “рекламно-информационен елемент” и “рекламноинформационния елемент”.
ХІV. Изменя разпоредбата на чл.37, като същата придобива следната
редакция:
“(1) В случаите на чл.35, ал.4, т.3, лицата подали заявления за издаване
на разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи, в 3месечен срок, считано от датата на изтичане на съответния срок по чл.35, ал.3,
представят в Община Бургас съответните съгласувания.

(2) Разрешението за поставяне на рекламно-информационен елемент се
издава от Кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице, в 1месечен срок, считано от датата на изтичане на съответния срок по чл.35, ал.3,
а в случаите на чл.35, ал.4, т.3 – в 1-месечен срок, считано от датата на
изтичане на срока по чл.37, ал.1.
(3) Разрешението за поставяне на рекламно-информационен елемент се
издава след заплащане на:
1. таксата за издаване на разрешение;
2. обезпечителен депозит за разноски по принудително премахване, в
размер определен от Експертния съвет по устройство на територията;
3. дължимата такса за първия месец от действието на разрешението;
4. дължимата сума по чл.11, ал.2, за първия месец от действието на
разрешението;
5. размера на еднократната инвестиция по чл.36.
(4) Разрешението се издава по образец, одобрен от Кмета на Община
Бургас, като в него задължително се посочват:
1. Имената, адреса и единния граждански номер на лицето, съответно
фирмата, адреса на управление, БУЛСТАТ и данъчен номер на търговеца, на
който се издава разрешението;
2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;
3. Дължимата такса, определена съгласно Тарифата на Община Бургас за
местните такси по Закона за местните данъци и такси;
4. Дължимата сума по чл.11, ал.2;
5. Размера на еднократната инвестиция по чл.36;
6. Срока за който се разрешава поставянето;
7. Условията за експлоатация, поддръжка и хигиената на прилежащите
площи.
(5) За всеки рекламно-информационен елемент по чл.8, т.2 се издава
отделно разрешение. За информационно-указателни табели и за рекламни
материали с временен характер се издава едно разрешение, в което се посочват
всички разрешени позиции.
(6) Не се издава разрешение за поставяне на рекламно-информационен
елемент на лице, което има ликвидни и изискуеми задължения към Община
Бургас или такива задължения имат едноличен търговец, на което същото лице
е собственик или дружества, в които то участва.
(7) На лицата, които през срока на действие на издадените им
разрешения, са спазвали всички изисквания на настоящата наредба и три
месеца преди изтичане срока на разрешението са подали молба за издаване на
ново разрешение за същата позиция, може да бъде издадено ново разрешение
за същата позиция.

(8) В случаите на предходната алинея, лицата заплащат еднократно
допълнителна сума, в размер на две месечни такси за съответния рекламноинформационен елемент.
(9) Разрешението не може да бъде за срок по-дълъг от 3 години.
(10) Всеки рекламно-информационен елемент задължително трябва да
съдържа информация за лицето, получило разрешението за поставянето,
номера на последното, както и телефон за връзка. Рекламно-информационен
елемент, който на видно място не съдържа тази информация, се счита за
незаконосъобразно поставен и подлежи на премахване по реда на чл.57а от
Закона за устройство на територията.
(11) Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне са
длъжни да получат същото в 14-дневен срок, считано от датата на получаване
на писмено уведомление за издаване на разрешение.
(12) В случай, че в срока по чл.37, ал.11, разрешението не е получено, се
счита, че е налице отказ от подаденото заявление за издаване на разрешение,
последното губи действието си и съответната позиция се счита за свободна. За
това обстоятелство се извършва отбелязване в нарочния регистър, воден от
Дирекция “Стопански дейности” при Община Бургас.”
ХV. Изменя разпоредбата на чл.38, като същата придобива следната
редакция: “Рекламно-информационните елементи се поставят в 14-дневен
срок, считано от датата на изтичане на срока по чл.37, ал.11.”
ХVІ. Раздел ХІ се отменя.
ХVІІ. Изменя разпоредбата на чл.46, като същата придобива следната
редакция:
“(1) За всички разрешения, Дирекция “Стопански дейности” при Община
Бургас води нарочен регистър. Копие от издадените разрешения се
предоставят от Дирекция “Стопански дейности” на Дирекция “Местни
приходи от данъци, такси и реклама” и на съответната териториална дирекция,
съобразно местонахождението на рекламно-информационния елемент.”
(2) Кореспонденцията с лицата, подали заявления и получили
разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи, се извършва
от Дирекция “Стопански дейности” при Община Бургас.”
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
4. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда, по които
Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от
капитала на търговските дружества
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 14, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на докладната записка, за да бъдат обсъдени в
Комисията по законност и обществен ред направените в зала предложения от
г-н Димитър Колев, след което да се внесе за гласуване в Общинския съвет.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
5. /1/. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите
обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на
градското обзавеждане на територията на Община Бургас, приета от
Общински съвет – Бургас
/2/. Докладна записка от Георги Петров Дракалиев – общински съветник,
относно: Изменение на Наредба за преместваемите обекти за търговия и
други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на
територията на Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 5, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за преместваемите обекти за търговски и
други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на
територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, както
следва:
І. Изменя разпоредбата на чл.1, като същата придобива следната
редакция:
“(1) С тази Наредба се урежда реда за издаване на разрешения за
поставяне на преместваеми обекти, по смисъла на чл.56, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/.
(2) Преместваемите обекти могат да се поставят в поземлени имоти –
собственост на държавата, общината, физически или юридически лица, върху

тротоари, площади и други, като с това не трябва да се застрашава здравето,
живота и безопасността на гражданите и не трябва да се закриват входове,
витрини на търговски обекти, паметници на културата и обществени сгради.”
ІІ. Изменя разпоредбата на чл.2, както следва:
1. В чл.2, ал.2, т.2 се заличава изразът “и колички”;
2. Допълва разпоредбата на чл.2, ал.2, като се създава нова т.6, със
следното съдържание: “6. други обекти, по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ, с
площ не по-голяма от 15 кв.метра. Ограничението се отнася за атракционни
обекти /цирк, лунапарк и други/.”
3. Изменя разпоредбата на чл.2, ал.3, както следва:
а/ думите “допустими по Наредба № 7 на Министерството на
здравеопазването (МЗ), както следва” се заменят с “например”:
б/ в т.13 думата “битов” се заменя със “занаятчийски”;
в/ т.1 и т.12 се отменят;
ІІІ. В чл.4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал.3, със следното съдържание:
“(3) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти в недвижими
имоти – паметници на културата, се издават въз основа на схема след
съгласуване с Националния институт за паметниците на културата.”
2. Досегашните алинеи трета и четвърта, стават съответно ал.4 и ал.5.
ІV. В чл.5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Изменя разпоредбата на чл.5, ал.1, т.1, като същата придобива
следната редакция: “1. Удостоверение за актуално правно състояние на
заявителя, когато последният е търговец, с дата на издаване не по-рано от 1
месец от датата на подаване на заявлението;”
2. В чл.5, ал.1, т.3 се добавя изразът “и декларация”;
3. Изменя разпоредбата на чл.5, ал.1, т.6, като думите “чл.36, ал.7 ДПК”
се заменят с “чл.87, ал.6 от ДОПК”.
4. Изменя разпоредбата на чл.5, ал.1, т.7, като думата “удостоверение” се
заменя с “декларация”.
5. Създават се нови т.т. 8, 9 и 10, със следното съдържание:
“т.8. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението;”
“т.9. Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, когато в
преместваемия обект ще се извършва съответната стопанска дейност.”
“т.10. Когато заявителят е инвалид–документ за призната инвалидност.”
V. В чл.6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2, т.7 се отменя.
2. Създават се нови ал.4, ал.5 и ал.6, със следното съдържание:
“(4) Разрешението за поставяне на преместваем обект се издава след
заплащане на:
1. Такса за издаване на разрешение;

2. Обезпечителен депозит за разноски по принудително премахване, в
размер определен от Общински съвет – Бургас.
3. Дължимата такса за първия месец от действието на разрешението.”
“(5) Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на
преместваем обект, са длъжни да получат същото в 14-дневен срок, считано от
датата на уведомяването им.”
“(6) В случай, че в срока по предходната алинея, разрешението не е
получено, се счита, че е налице отказ от подаденото заявление за издаване на
разрешение, последното губи действието си.”
VІ. В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Разпоредбата на чл.7, ал.1 се изменя, като същата придобива следната
редакция: “(1) Поставянето на преместваем обект се извършва в 1-месечен
срок след издаване на разрешението за поставяне.”
2. В разпоредбите на чл.7 - ал.3 се отменя. Досегашната ал.4 става ал.3 и
придобива следната редакция: “(3) Депозит се заплаща само в случаите по
чл.2, ал.2, т.т.1, 3, 5 и 6.
3. Създава се нова ал.4, със следния текст: “(4) В случай, че не се наложи
принудително премахване на обекта, депозитът се възстановява в 14-дневен
срок от предаването на терена на собственика във вида, в който е бил получен
или във вида, в който е бил благоустроен с негово разрешение.”
VІІ. Разпоредбата на чл.20 се изменя, като думите “Заместник-кмета по
устройство на територията и строителството” се заменя с “Кмета”;
VІІІ. Раздел ІV се отменя.
ІХ. В § 1 от Преходните и заключителни разпоредби, изречения второ и
трето се отменят.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне функции на Кмета на Община Бургас по чл.57-а,
ал.3 от ЗУТ – да издава заповеди за премахване на обекти по чл.56, ал.1 от
ЗУТ на Заместник-кмета по “Устройство на територията и строителство”
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие Кметът на Община Бургас да предостави на Заместниккмета по “Устройство на територията и строителство” при Община Бургас,
функциите си по чл.57-а, ал.3 – да издава заповеди за премахване на обекти по
чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
7. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне функции на Кмета на Община Бургас по чл.57-а,
ал.3 от ЗУТ – да издава заповеди за премахване на обекти по чл.57, ал.1 от
ЗУТ на Заместник-кмета по “Устройство на територията и строителство”
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие Кметът на Община Бургас да предостави на Заместниккмета по “Устройство на територията и строителство” при Община Бургас,
функциите си по чл.57-а, ал.3 – да издава заповеди за премахване на обекти по
чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
8. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Определяне представител на Община
Бургас в Общото събрание на “МБАЛ – Бургас” АД
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 4, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.44, ал.1, т.14
от същия закон, ОПРЕДЕЛЯ кмета на Община Бургас Йоан Кирилов
Костадинов или упълномощено от него лице за представител на Община
Бургас в Общото събрание на “МБАЛ – Бургас” АД.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
9. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Избор на контрольори в търговските
дружества с общинско участие
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
І. Избира за контрольори в търговските дружества с общинско участие,
следните лица:
“Хляб и хлебни изделия” ЕООД
1. Тодор Георгиев Тодоров
2. Тодор Андреев Тодоров
“Бургасбус” ЕООД
1. Тодор Димитров Тодоров
2. Васко Димитров Чанков
“Благоустройствени строежи” ЕООД
1. Диян Димитров Димитров
2. Георги Желязков Бъклев
“Бургаски пазари” ЕООД
1. Георги Михайлов Кадев
2. Станимир Димитров Апостолов

“Обреден комплекс” ЕООД
1. Мария Димова Николова
2. Стоян Кирилов Колев
“Чистота” ЕООД
1. Здравко Асенов Тошков
2. Николай Александров Колев
“Аптеки” ЕООД
1. Кина Вичева Чернаева
2. Бинка Петрова Михайлова
“Медицински център – І – Бургас” ЕООД
1. Ивайло Младенов Илиев
2.Валентин Николов Николов
“Медицински център – ІІ – Бургас” ЕООД
1. Мария Стойчева Шаренкова
2. Екатерина Николаева Капрова
“Медицински център – ІІІ – Бургас” ЕООД
1. Магдалена Събева Миткова
2. Мариана Стефанова Рупчева
“Диагностично-консултативен център – І – Бургас” ЕООД
1. Михаил Димитров Хаджиянев
2. Марияна Рангелова Георгиева
“Диагностично-консултативен център – ІІ – Бургас” ЕООД
1. д-р Веселин Русков Джендов
2. Тинка Асенова Желязкова
“Стоматологичен център – І – Бургас” ЕООД
1. Мартин Живков Богдев
2. Севдалина Георгиева Тодорова
“Медико-техническа лаборатория – Бургас” ЕООД
1. Иван Петров Иванов
2. Евгения Генчева Косева

“Областен диспансер за кожно-венерологически
заболявания със стационар – Бургас” ЕООД
1. Стефан Желев Стефанов
2. д-р Диян Стоянов Стоянов
“Междуобластен диспансер за онкологични
заболявания със стационар – Бургас” ЕООД
1. д-р Иванка Тодорова Джиброва
2. Николай Стефанов Чапкънов
“Медицински център за психични заболявания със
стационар “Проф.д-р Иван Темков” – Бургас” ЕООД
1. Бенчо Желев Чанев
“Специализирана болница за активно лечение на
пневно-фтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД
1. Тонка Златкова Колева
ІІ. Определя месечно възнаграждение за контрольорите в размер на 2
/две/ минимални работни заплати за страната.
ІІІ. Определя срока на договорите за контрол върху търговските
дружества, сключени с избраните контрольори от 2 /две/ години.
ІV. Възлага на Кмета на Община Бургас да подпише договорите с
избраните контрольори в срок от 15 дни, считано от избора им, с решение на
Общински съвет.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
10. Предложение за промяна в състава на Тръжната комисия
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА в състава на Тръжната комисия общинския съветник Сава
Панайотов Масларов, на мястото на общинския съветник Тодор Стойчев
Стамболиев.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
11. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Определяне предназначението на общински жилища
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. ПРОМЕНЯ предназначението на общински жилища от оборотни в
жилища за настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда,
както следва:
1. Жилище – едностайно, с площ 43.30 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ж.к. “Братя Миладинови”, бл.57, вх.6, ет.5, ап.18;
2. Жилище – двустайно, с площ 77.87 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ж.к. “Зорница”, бл.30, вх.7, ет.1, апартамент среден;
3. Жилище едностайно, с площ 47.85 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ж.к. “Изгрев”, бл.72, вх.3, ет.8, ал. ляв;
4. Жилище – двустайно, с площ 66.06 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ж.к. “Меден Рудник”, бл.101, вх.5, ет.3, апартамент среден;
5. Жилище – двустайно, с площ 71.52 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ж.к. “Меден Рудник”, бл.128, вх.6, ет.3, апартамент ляв;
6. Жилище – двустайно, с площ 71.52 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ж.к. “Меден Рудник”, бл.136, вх.4, ет.3, апартамент десен;
7. Жилище – едностайно, с площ 47.85 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ж.к. “Меден Рудник”, бл.84, вх.В, ет.5, апартамент ляв;

8. Жилище – двустайно, с площ 37.81 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
кв. “Акации”, ул. Ангел Кънчев” № 15;
9. Жилище – двустайно, с площ 31.10 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
кв. “Акации”, ул. “Ангел Кънчев” № 15;
10. Жилище – четиристайно, с площ 68.00 кв.м., намиращо се в гр.
Бургас, кв. “Акации”, ул. “Индустриална” № 42, ет.2;
11. Жилище – едностайно, с площ 17.50 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
кв. “Акации”, ул. “Марин Дринов” № 16;
12. Жилище – тристайно, с площ 70.76 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ул. “Васил Левски” № 23, ет.2;
13. Жилище – двустайно, с площ 70.30 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ул. “Васил Левски” № 23, ет.3;
14. Жилище – двустайно, с площ 34.95 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ул. “Калофер” № 5;
15. Жилище – двустайно, с площ 45.00 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ул. “Мусала” № 4;
16. Жилище – едностайно, с площ 30.05 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ул. “Мусала” № 4;
17. Жилище – двустайно, с площ 25.87 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ул. “Перущица” № 4-А;
18. Жилище – двустайно, с площ 64.33 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ул. “Цар Самуил” № 18, ет.2;
19. Жилище – двустайно, с площ 52.94 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл.16, вх.2, ет.2, апартамент ляв;
20. Жилище – двустайно, с площ 58.78 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл.16, вх.1, ет.4, апартамент ляв;
ІІ. ПРОМЕНЯ предназначението на общински жилища от оборотни в
жилища за замяна, както следва:
1. Жилище – двустайно, с площ 58.78 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ж.к. “Зорница”, бл.30, вх.7, ет.1, апартамент ляв;
2. Жилище – двустайно, с площ 60.05 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл.70, вх.6, ет.2, апартамент среден;
3. Жилище – двустайно, с площ 60.05 кв.м., намиращо се в гр. Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл.70, вх.6, ет.4, апартамент среден;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
12. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Замяна на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ ХVІІ в кв.24-а по плана на ж.к. “Изгрев”, гр. Бургас с
имоти, собственост на физическо лице
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 22 гласа “за”, против – 3,
въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
Не приема предложения проект за решение в докладната записка.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
13. 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 ІІІ,
кв.24-а по плана на ж.к. “Изгрев”, гр. Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 21 гласа “за”, против – 2,
въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Не приема проекта за решение в докладната записка, с предложената от
Постоянната комисия по общинска собственост по-висока цена на учреденото
право на строеж.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
14. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
намиращ се в с. Банево, Община Бургас на Стефан Д.Стойков
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 6, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на СТЕФАН ДОНЧЕВ СТОЙКОВ с ЕГН 6407240800 и
постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Иван Богоров” № 20, вх. “Д”, ет.2, недвижим
имот от 30.00 кв.м. идеални части от УПИ ХІІ-973 в кв.73 по плана на с.
Банево, Община Бургас, целият с площ 800 кв.м., при граници: изток – УПИ
ХІ-914; запад – улица, дере; север – УПИ Х-975; юг – улица, за сумата 960
/деветстотин и шестдесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
15. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на тавански и избени помещения – частна общинска
собственост, находящи се в бл.5, кв. “Работнически жилища”, гр. Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 6, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се продадат на Веселинка Колева Стоянова с ЕГН 5001130754 и
постоянен адрес гр. Бургас, кв. “Работнически жилища”, бл.5, вх. “А”,
ет.1, ап.1, складови помещения в цитираната сграда, както следва:
таванско помещение № 3 с полезна площ 16.10 кв.м., таванско
помещение № 4-а с полезна площ 5.41 кв.м., таванско помещение –
WC с полезна площ 3.70 кв.м., коридор с полезна площ 4.83 кв.м., при
граници: изток – външен зид; запад – стълбище; север – външен зид;
юг – тавански помещения № 4-б и 6 и ½ идеална част от избено
помещение № 5 с полезна площ от 8.06 кв.м., за сумата от 4 700
/четири хиляди и седемстотин/ лева, без ДДС.
2. Да се продадат на Нанчо Грозев Лечев с ЕГН 4103140748 и
постоянен адрес гр. Бургас, кв. “Работнически жилища”, бл.5, вх. “А”,
ет.1, ап.2, складови помещения в цитираната сграда, както следва:
таванско помещение № 1 с полезна площ 14.84 кв.м., таванско
помещение № 2 с полезна площ 6.72 кв.м., таванско помещение – WC
с полезна площ 4.20 кв.м., коридор с полезна площ 4.83 кв.м., при
граници: изток – стълбище; запад – външен зид; север – външен зид;

юг – тавански помещения № 8 и № 9 и ½ идеална част от избено
помещение № 4 с полезна площ 5.77 кв.м., за сумата 4 600 /четири
хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС.
3. Да се продадат на Живка Маринова Димитрова с ЕГН 4305010550
и Марио Димитров Димитров с ЕГН 6904060640 и двамата с
постоянен адрес гр. Бургас, кв. “Работнически жилища”, бл.5, вх. “А”,
ет.2, апартамент – ляв, складови помещения в цитираната сграда,
както следва: таванско помещение № 4-б с полезна площ 2.78 кв.м.,
таванско помещение № 5 с полезна площ 6.00 кв.м., таванско
помещение № 6 с полезна площ 12.25 кв.м., таванско помещение № 7б с полезна площ 5.65 кв.м., при граници: изток – външен зид; запад –
таванско помещение № 7-а; север – таванско помещение № 4-а и
коридор; юг – външен зид и ½ идеална част от избено помещение № 5
с полезна площ 8.06 кв.м., за сумата 4 200 /четири хиляди и двеста/
лева, без ДДС.
4. Да се продадат на Иван Тодоров Иванов с ЕГН 4003043066 и
постоянен адрес гр. Бургас, кв. “Работнически жилища”, бл.5, вх. “А”,
ет.2, апартамент – десен, складови помещения в цитираната сграда,
както следва: таванско помещение № 7-а с полезна площ 5.65 кв.м.,
таванско помещение № 8 с полезна площ 9.80 кв.м., таванско
помещение № 9 с полезна площ 10.64 кв.м., при граници: изток –
таванско помещение № 7-б; запад – външен зид; север – таванско
помещение № 1 и коридор; юг – външен зид и ½ идеална част от
избено помещение № 4 с полезна площ 5.77 кв.м., за сумата 4 000
/четири хиляди/ лева, без ДДС.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
16. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, находяща се
във вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 6, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Петра Атанасова Николова с ЕГН 1912140451 и Атанас
Николов Василев с ЕГН 4309130446 и двамата с постоянен адрес гр. Бургас,
ул. “Александровска” № 129, урегулиран поземлен имот ІХ-85, кв.8 по плана
на вилна зона “Росенец”, Община Бургас, целият с площ 1180 кв.м., при
граници: изток – улица; запад – край на регулация; север – УПИ VІІІ-79 и юг –
УПИ Х-86, за сумата 34 220 /тридесет и четири хиляди двеста и двадесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
17. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, находяща се
във вилна зона “Боровете” – с. Банево, Община Бургас на Руска Недялкова
Танчева
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Руска Недялкова Танчева с ЕГН 4609220598 и
постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.34, вх.4, ап.18, урегулиран
поземлен имот ІІІ в кв.8 по плана на вилна зона “Боровете”, с. Банево, Община
Бургас, целият с площ 688 кв.м., при граници: изток – улица; запад – улица;
север – УПИ І и УПИ ІІ; юг – УПИ ІV, за сумата 19 264 /деветнадесет хиляди
двеста шестдесет и четири/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
18. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, находяща се
във вилна зона “Боровете” – с. Банево, Община Бургас на Румяна Георгиева
Анастасова
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Румяна Георгиева Анастасова с ЕГН 5209130850 и
постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Сливница” № 63-Б, урегулиран поземлен имот
ХІV-222 в кв.9 по плана на вилна зона “Боровете”, с. Банево, Община Бургас,
целият с площ 574 кв.м., при граници: изток – улица; запад – УПИ ХХVІ-197;
север – УПИ ХІІІ-221; юг – УПИ ХV-223, за сумата 16 072 /шестнадесет
хиляди седемдесет и два/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
19. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в с. Банево, Община Бургас на Катя Цончева Людтке
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Катя Цончева Людтке с ЕГН 7309290650, с постоянен
адрес гр. Бон, Германия, чрез пълномощника й Настасия Кирова Унгурова с
ЕГН 4511200752 с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.4, ет.6,
ап.36, недвижим имот от 80.00 кв.м. идеални части от УПИ Х-764 в кв.67 по
плана на с. Банево, Община Бургас, целият с площ 2235 кв.м., при граници:
изток – УПИ ІХ, VІІІ-761, ХІ-760, VІІ-765, VІ-766; запад – дере; север – УПИ
V-769; юг – ул. “Иван Вазов”, за сумата 2 560 /две хиляди петстотин и
шестдесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
20. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Даване на съгласие за извършване на строеж в съсобствен имот –
УПИ І, кв.13 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр. Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за учредяване право на строеж в полза на Мара Янкова
Делчева с ЕГН 3706050653 и постоянен адрес – гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”,
бл.20, вх.1, ет.8, ап.ляв, на Ирина Янкова Атанасова с ЕГН 3908290650 и
постоянен адрес – гр. Бургас, ул. “Дебелт” № 11, вх. “А”, ет.1, ап.десен, на
Недялка Янкова Маринова с ЕГН 4411260552 и постоянен адрес – гр. Бургас,
ж.к. “Изгрев”, бл.20, вх.1, ет.7, ап.ляв, на Елена Янкова Райкова с ЕГН
3007170895 и постоянен адрес – гр. Бургас, ул. “Дебелт” № 11, вх. “А”, ет.1,
ап.десен и на Костадин Янков Делчев с ЕГН 2608220542 и постоянен адрес –
гр. Бургас,, ул. “Дебелт” № 11, вх. “А”, ет.1, ап.десен, всичките като
съсобственици с Община Бургас в УПИ І в кв.13, по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.
Бургас, за изграждане на предвидената съгласно действащия ПУП – ПРЗ
жилищна сграда с етажност от 4 /четири/ до 7 /седем/ жилищни етажа, със
застроена площ 392 кв.м. в имот пл.№ 13, въведен в УПИ І, кв.13 по плана на
ж.к. “Изгрев”, гр. Бургас, целият с площ от 10 944 кв.м., при условие, че
същите учредят в полза на Община Бургас право на строеж за изграждане на
предвидените застройки, съгласно одобрения ПУП – ПРЗ на УПИ І, кв.13, ж.к.
“Изгрев”, гр. Бургас.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
21. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Извършване на замяна на имоти – частна общинска собственост с
имоти, собственост на физическо лице, находящи се в землището на с.
Димчево, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на земеделска земя – частна общинска
собственост, със земеделска земя, собственост на Ивайло Илиев Зартов с ЕГН
6608116427 и постоянен адрес: гр. Бургас, ул. “Георги Кирков” № 21, както
следва:
Ивайло Илиев Зартов прехвърля в собственост на Община Бургас
земеделска земя с обща полезна площ 60.600 дка, находяща се в землището на
с. Димчево, Община Бургас, представляваща:
– имот № 030003 – нива с площ 49.200 дка, ІІІ категория, м.
“Ешмеджика”, при граници: поземлени имоти №№ 030014, 030015,
030002, 000131, 000180, 030004, 030022, 030021, 030006, 030012 и
030013, на стойност 53 136 /петдесет и три хиляди сто тридесет и
шест/ лева;
– имот № 032013 – нива с площ 11.400 дка, V категория, м.
“Ешмеджика”, при граници: поземлени имоти №№ 032024, 032017,
032002, 032003, 000127 и 032007, на стойност – 7 752 /седем хиляди
седемстотин петдесет и два/ лева.
Общата пазарна стойност на цитираните имоти е в размер на 60 888
/шестдесет хиляди осемстотин осемдесет и осем/ лева.

В замяна на така описаните недвижими имоти, Община Бургас
прехвърля в собственост на Ивайло Илиев Зартов, земеделска земя – частна
общинска собственост с обща площ 55.053 дка, находяща се в землището на
с.Димчево, Община Бургас, представляваща:
– имот № 015010 – нива с площ 20.649 дка, ІV категория, м. “Бостан
тарла”, при граници: поземлени имоти №№ 015015, 015002, 015003,
015004, 015005, 015011 и 000066, на стойност 21 888 /двадесет и една
хиляди осемстотин осемдесет и осем/ лева;
– имот № 015015 – нива с площ 34.404 дка, ІV категория, м. “Бостан
тарла”, при граници: поземлени имоти №№ 000026, 015001, 015002,
015010 и 000066, на стойност 36 468 /тридесет и шест хиляди
четиристотин шестдесет и осем/ лева.
Пазарната стойност на двата имота е общо 58 356 /петдесет и осем
хиляди триста петдесет и шест/ лева.
Община Бургас не дължи разликата в стойностите на имотите, предмет
на замяната, като същата остава в тежест на Ивайло Илиев Зартов.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
22. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ
УПИ Х-145 в кв.16 по плана на с. Димчево, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Йона Димитрова Михалчева с ЕГН 2809260552 и
Градьо Великов михалчев с ЕГН 5811020440 и двамата с постоянен адрес гр.
Бургас, ул. “Фердинандова” № 98, бл. “А”, вх. “Б”, ет.1, Анастасия Дончева
михалчева с ЕГН 5901010598, Владимир Димитров Михалчев с ЕГН
7908250465 и Антон Димитров михалчев с ЕГН 8502140540 и тримата с
постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.52, вх. “Б”, ет.8,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 50/840
идеални части от УПИ Х-145 в кв.16 по плана на с. Димчево, Община Бургас,
целият с площ 840 кв.м., при граници: североизток – УПИ ІХ-147; югозапад –
улица; югоизток – улица; северозапад – УПИ ХІ-146, за сумата 1 000 /хиляда/
лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
23. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ
УПИ ІІІ-200 в кв.24 по плана на с. Твърдица, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Спас Иванов Момчилов с ЕГН 2411190641 и постоянен
адрес с. Твърдица, Община Бургас, недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 366/1060 идеални части от УПИ ІІІ-200 в кв.24 по
плана на с. Твърдица, Община Бургас, целият с площ 1060 кв.м., при граници:
североизток – улица; югозапад – край на регулацията; югоизток – УПИ ІV;
северозапад – УПИ ІІ-201, за сумата от 5 200 /пет хиляди и двеста/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
24. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, УПИ V-755 в
кв.146-а по плана на ЦГЧ – Бургас, ул. “Цар Самуил” № 20, чрез продажба
на частта на Общината
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Янка Динева Николова с ЕГН 5901150497 и постоянен
адрес гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.31, вх. “В”, ет.6, ап.17, Петър Станчев
Станчев с ЕГН 8001310509 и постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Цар Асен” № 54,
вх.2, ет.3, ап.5, Христина Зафирова Тангърова с ЕГН 4804130610 и постоянен
адрес гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.65, вх.8, ет.6, ап.17, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 90.00 кв.м. идеални части от
урегулиран поземлен имот V-755 в кв.146-А по плана на ЦГЧ – гр. Бургас,
целият с площ 389.40 кв.м., при граници: север – ул. “Цар Самуил”; изток –
УПИ VІ-753; юг – УПИ ХІІІ-754 и УПИ ХІV-756; запад – УПИ ІV-758, за
сумата 110 700 /сто и десет хиляди и седемстотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
25. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската
идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, кв. “Акации”
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Иван Вълков Марков с ЕГН 5806060520 и Надежда
Петкова Пачева – Маркова с ЕГН 6206300657 и двамата с постоянен адрес гр.
Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.446, вх.4, ет.3, ап.65, недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ 122 кв.м. идеални части от УПИ ІІІ1110 в кв.21 по плана на кв. “Акации”, гр. Бургас, целият с площ от 262 кв.м.,
при граници: североизток – УПИ ІІІ-1111; югозапад – УПИ ІІ-1109; югоизток
– УПИ ХІІІ-1123; северозапад – ул. “Ангел Кънчев”, за сумата 24 400
/двадесет и четири хиляди и четиристотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
26. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската
част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, зона
“Г”
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Пламен Стоянов Торманов с ЕГН 6701250844 и
постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, ул. “Балкан” № 19,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 15 кв.м.
идеални части от УПИ ХІІ-358 в кв.92 по плана на ж.к. “Меден Рудник”, зона
“Г”, гр. Бургас, целият с площ от 715 кв.м., при граници: североизток – УПИ
ХІІІ; югозапад – ул. “Въстаническа”; югоизток – УПИ ХІ; северозапад – ул.
“Балкан”, за сумата 900 /деветстотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
27. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, кв. “Долно
Езерово”, кв.35, УПИ ХІХ-1409
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Атанас Николов Атанасов с ЕГН 4712040506 с
постоянен адрес гр. Бургас, кв. “Долно Езерово”, ул. “Алаин” № 2, недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ 9 кв.м. идеални части от
УПИ ХІХ-933 в кв.35 по плана на кв. “Долно Езерово”, гр. Бургас, целият с
площ от 686 кв.м., при граници: изток – УПИ VІ-930; запад – улица; север –
УПИ Х-1409; юг – УПИ ХVІІІ-1410, за сумата 297 /двеста деветдесет и седем/
лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО 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 изкупуване на общинската
идеална част от недвижим имот, находящ се в с. Равнец, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Димитър Атанасов Киряков с ЕГН 3506070523 и
постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.14, вх.1, ет.5, недвижим имот
– частна общинска собственост, представляващ 25 кв.м. идеални части от УПИ
ХVІ-159 в кв.8 по плана на с. Равнец, Община Бургас, целият с площ от 650
кв.м., при граници: североизток – УПИ ХІІІ; югозапад – улица; югоизток –
УПИ ХІ; северозапад – УПИ ХІІ, за сумата 250 /двеста и петдесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
29. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската
идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, кв. “Горно
Езерово”
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Тодорка Динева Динева с ЕГН 6511010458 и постоянен
адрес гр. Бургас, кв. “Горно Езерово”, ул. “Цветна” № 25, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 134 кв.м. идеални части от УПИ
VІ-353 в кв.10 по плана на кв. “Горно Езерово”, гр. Бургас, целият с площ 664
кв.м., при граници: изток – ул. “Цветна”; запад – УПИ ІV и УПИ VІІІ; север –
УПИ V; юг – УПИ VІІ и УПИ VІІІ, за сумата 2 144 /две хиляди сто
четиридесет и четири/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
30. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ VІІ в кв.22 по плана на ж.к.
“Лазур”, гр. Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Михаил Петков Гръмов с ЕГН 4306020548 и постоянен
адрес гр. Бургас, ул. “Места” № 92, на Георги Димитров Пелев с ЕГН
5110130447 и постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Батак” № 2-а и на Кольо
Димитров Пелев с ЕГН 4810300742 и постоянен адрес гр. Бургас, ж.к.
“Славейков”, бл.6, вх.4, ет.1, недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 7.50 кв.м. идеални части от УПИ VІІ в кв.22 по плана на ж.к.
“Лазур”, гр. Бургас, целият с площ 245 кв.м., при граници: североизток – ул.
“Батак”; югозапад – УПИ VІІІ; югоизток – улица; северозапад – УПИ VІ, за
сумата 4 700 /четири хиляди и седемстотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
31. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижими имоти, находящи се в кв.VІІ по плана на ж.к.
“Лазур”, гр. Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Анка Христова
Атанасова с ЕГН 3110040458 и Димитринка Атанасова Пройкова с ЕГН
5204010554, двете с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.50, вх. “А”,
ет.3, Стайко Димитров Пчелев с ЕГН 3002280740 и Желязна Христова Пчелева
с ЕГН 3005010650 и двамата с постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Панайот
Волов” № 115, ет.1, Станка Драгнева Маждракиева с ЕГН 3110020615, Росен
Йовчев Манолов с ЕГН 6208300548, Йонка Росенова Манолова с ЕГН
8804190577 и Галина Тодорова Манолова с ЕГН 7809100675, всички с
постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.41, вх.1, ет.5, Стефан Атанасов
Димов с ЕГН4801010648 Стана Георгиева Димова с ЕГН 4703240754 и
двамата с постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Панайот Волов” № 115, ет.1, в УПИ
І и УПИ ІІ, кв.7 по плана на ж.к. “Лазур”, чрез извършване на замяна, при
следните условия:

1. Община Бургас прехвърля в собственост на Анка Христова
Атанасова, Димитринка Атанасова Пройкова, Стайко Димитров
Пчелев, Желязна Христова Пчелева, Станка Драгнева Маждракиева,
Росен Йовчев Манолов, Йонка Росенова Манолова, Галина Тодорова
Манолова, Стефан Атанасов Димов и Стана Георгиева Димова
собствените си 135.88 кв.м. идеални части от УПИ ІІ-682 в кв.7 по
плана на ж.к. “Лазур”, целият с площ 527 кв.м., при граници:
североизток – улица; югозапад – УПИ І; югоизток – ул. “Панайот
Волов”; северозапад – УПИ І в кв.7, с пазарна стойност 96 475
/деветдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и пет/ лева и
получава в дял целия УПИ І, кв.7, ж.к. “Лазур”, гр. Бургас, с площ
7080 кв.м.
2. Анка Христова Атанасова, Димитринка Атанасова Пройкова, Стайко
Димитров Пчелев, Желязна Христова Пчелева, Станка Драгнева
Маждракиева, Росен Йовчев Манолов, Йонка Росенова Манолова,
Галина Тодорова Манолова, Стефан Атанасов Димов и Стана
Георгиева Димова прехвърлят на Община Бургас собствените си
135.88 кв.м. идеални части от имот № 682 в УПИ І, кв.7, ж.к.
“Лазур”, гр. Бургас, целият с площ 7080 кв.м., при граници: изток –
улица от о.т.17 до о.т.21, УПИ ІІ, ІІІ и ІV; запад – ул. “Панайот
Волов”; север – улица от о.т.14 до о.т.17; юг – улица от о.т.23 до
о.т.24, с пазарна стойност 93 078 /деветдесет и три хиляди и
седемдесет и осем/ лева и получават в дял целия УПИ ІІ, кв.7 по
плана на комплекса.
Разликата в стойностите на заменяемите части от имоти, в размер на
3 397 /три хиляди триста деветдесет и седем/ лева се дължи от цитираните
лица, ведно с дължимите данъци и такси по сделката, на Община Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
32. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне на нежилищни помещения – частна общинска
собственост, на сдружение “Център за устойчиво развитие – “Компас”, гр.
Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на сдружение – Център
за устойчиво развитие “Компас”, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ул. “Александър Велики” № 14, ет.2, БУЛСТАТ 102828137ы Данъчен
№ 1021406747, регистрирано по ф.д. № 2282/2002 г. на Бургаски окръжен съд,
представлявано от Емануил Димитров Арнаудов, недвижим имот – общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. “Странджа” № 28, представляващ
втори етаж от триетажна сграда, състоящ се от три стаи, коридор и сервизни
помещения с обща полезна площ 76.17 кв.м., при граници за целия имот: изток
– ул. “Странджа”; запад – детска площадка; север – ул. “К.Величков” и юг –
ЖСК “Монтажник”, при заплащане на месечен наем, в размер на 107.00 /сто и
седем/ лева, без ДДС.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
33. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изменение на ПУП – ПРЗ на терен, предвиден за озеленяване в
кв.34 по плана на зона “В”, ж.к. “Меден Рудник”, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 21 гласа “за”, против – 7,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
34. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изменение на ПУП на терен, предвиден за озеленяване в кв.127 по
плана на зона РЦ “Меден Рудник”, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 20 гласа “за”, против – 8,
въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
35. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на терен, предвиден за озеленяване и
благоустрояване в ж.к. “Изгрев”, гр. Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 15 гласа “за”, против – 13,
въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
36. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на терен, предвиден за озеленяване и
благоустрояване в ж.к. “Славейков”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 0 гласа “за”, против – 18,
въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
37.

Молби за
опрощаване на вземания
……………………………………………………………

На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. По молбата на Стоянка Иванова Фиданова – дава съгласие
опрощаване на задължението.
2. По молбата на Таня Стойкова Георгиева
– дава съгласие
опрощаване на задължението.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

за
за

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
38. Докладна записка от Георги Василев Манев – общински съветник,
председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация,
относно: Продължаване на процедура за приватизация на общински
нежилищен имот: Незавършено строителство – училищна сграда с
прилежащ терен – УПИ І, кв.38, ж.к. “Меден Рудник”, зона “В”, гр. Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
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,
да се продължи процедурата за приватизация на общински обект:
Незавършено строителство – училищна сграда с прилежащ терен –
УПИ І, кв.38, ж.к. “Меден Рудник”, зона “В”, гр. Бургас.
2. Приема приватизационната оценка на Незавършено строителство –
училищна сграда с прилежащ терен – УПИ І, кв.38, ж.к. “Меден
Рудник”, зона “В”, гр. Бургас и определя минимална конкурсна цена
на конкурс на един етап, в размер на 1 518 000 /един милион
петстотин и осемнадесет хиляди/ лева, в т.ч. цена на прилежащия
терен 1 370 540 /един милион триста и седемдесет хиляди петстотин и
четиридесет/ лева и инвестиции в инфраструктурата към прилежащия

3.

4.
5.
6.

терен минимум 180 000 /сто и осемдесет хиляди/ лева за срок от 24
месеца от датата на подписването на договора.
Конкурсната документация за всеки обект се закупува в Общинската
агенция за приватизация – гр. Бургас, ул. “Конт Андрованти” № 1 – 3,
ет.3, всеки работен ден в срок до 20-я ден включително от датата на
обнародването на решението в “Държавен вестник” от 9 – 17 часа, на
цена 200 /двеста/ лева платими в брой в касата на Агенцията, за което
се издава сертификат за регистрация.
Физическите лица закупуват конкурсната документация лично или с
нотариално заверено пълномощно, а юридическите лица представят
удостоверение за актуално състояние.
Депозитът за участие в размер на 152 000 /сто петдесет и две хиляди/
лева да се внесе по банков път до 20-я ден включително от датата на
обнародването на решението в “Държавен вестник”.
Срок за подаване на оферти за участие в конкурса – в Общинска
агенция за приватизация, всеки работен ден до 20-я ден включително
от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
39. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Включване на нов обект за строителство в разчета за капиталови
разходи – 2006 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Включва в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2006
година нов обект – “Надстройка на ЦДГ № 6 “Вълшебство”, ж.к. “Бр.
Миладинови”, ул. “Одрин” № 1, за разширение с две групи”, със
строителна стойност 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева, с ДДС от
финансов източник ИБФ.
2. Завишава със 120 000 лева финансовата рамка на Разчета за
капиталови разходи – 2006 година със средства от фонд
“Приватизация”.
3. Обектът да бъде реализиран в срок до м. септември 2006 година.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

Протоколист:
/С. Иванова/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
40. Докладна записка от Георги Николов Георгиев – управител на
“Благоустройствени строежи” ЕООД – гр. Бургас, относно: Даване на
съгласие за сключване на договор за банков кредит
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 11, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие на “Благоустройствени строежи” ЕООД – гр. Бургас да
сключи договор за банков кредит (овърдрафт) за 3 (три) години, в размер на
750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева, при залог на дълготрайни
материални активи, ипотека върху “Разсадника” в гр. Айтос и залог на
вземания от клиенти на дружеството.
Задължава управителя на дружеството Георги Николов Георгиев, да
извърши надлежно проучване и сключи разрешения банков кредит при найизгодни условия за дружеството.
2. Обект “Оранжериен комплекс” – Бургас, в ж.к. “Славейков” до КАТ
да бъде изваден от списъка за приватизация на Общинска агенция за
приватизация – Бургас и същият да бъде възстановен в баланса на
“Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас по реда, по който е бил отписан
през 2002 година, след което да бъде продаден от търговското дружество и

средствата да се използват по предназначение за обновяване
съществуващата техника и разплащане по забавени плащания.

на

3. Дава съгласие на “Благоустройствени строежи” ЕООД – гр. Бургас да
продава чрез търг собствените на дружеството залежали дълготрайни
материални активи с единична стойност на придобиване до 5 000 (пет хиляди)
лева.
Задължава управителя на дружеството Георги Николов Георгиев
ежегодно да отчита осъществените продажби по този ред и изразходването на
получените от това средства.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
41. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промяна предназначението на земеделска земя – общинска
собственост за изграждане на локална пречиствателна станция за отпадни
води на с. Маринка, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна предназначението на общинския поземлен
имот № 004044, по КВС на землище с. Маринка, с площ от 1.050 дка,
представляващ земеделска земя – нива, ІІІ категория, за изграждане
на локална пречиствателна станция за отпадни води на с. Маринка,
Община Бургас и за част от имот № 004045, с площ от 1.360 дка за
изграждане на пътна връзка за обекта.
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да проведе процедурата по
промяна предназначението на имот № 004044 и част от имот №
004045, землище с. Маринка, по реда на ЗОЗЗ.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
42. Отчет за изпълнение на План – сметката за 2005 година на Местната
комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ при Община Бургас и План –
сметката за 2006 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за изпълнение на план – сметката на Местната комисия
по дългогодишните жилищно-спестовните влогове на гражданите за
2005 година.
2. Приема план – сметката на Местната комисия по дългогодишните
жилищно-спестовни влогове на гражданите за 2006 година.
3. Разходите по отделните параграфи да се съобразят с размера на
постъпилите приходи.
4. Възлага на председателя на Местната комисия изпълнението на план
– сметката за 2006 година.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
37.Молби за опрощаване на вземания
……………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. По молбата на Стоянка Иванова Фиданова – дава съгласие
опрощаване на задължението.
……………………………………………………………

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

за

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
37. Молби за опрощаване на вземания
……………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
…………………………………………………………
2. По молбата на Таня Стойкова Георгиева
– дава съгласие
опрощаване на задължението.
……………………………………………………………

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

за

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 34
На 31.03.2006 г. /петък/, 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 ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
9. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Избор на контрольори в търговските
дружества с общинско участие
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
І. Избира за контрольори в търговските дружества с общинско участие,
следните лица:
……………………………………………………………
“Междуобластен диспансер за онкологични
заболявания със стационар – Бургас” ЕООД
1. д-р Иванка Тодорова Джиброва ЕГН 5410110652
2. Николай Стефанов Чапкънов
ЕГН 7606170441
……………………………………………………………
ІІ. Определя месечно възнаграждение за контрольорите в размер на 2
/две/ минимални работни заплати за страната.
ІІІ. Определя срока на договорите за контрол върху търговските
дружества, сключени с избраните контрольори от 2 /две/ години.
ІV. Възлага на Кмета на Община Бургас да подпише договорите с
избраните контрольори в срок от 15 дни, считано от избора им, с решение на
Общински съвет.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,

Протоколист:
/С. Иванова/

