ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29 юни 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 часа,
се проведе ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО 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: Одобряване на изменение в структурата
на Общинската администрация
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на концесия на обект –
публична общинска собственост – подлез, находящ се на бул.
“Демокрация”, гр.Бургас
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на концесия на обект –
публична общинска собственост – подлез, находящ се на бул.
“Стефан Стамболов”, ж.к. “П.Р.Славейков” до бл.55, гр.Бургас
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на концесия на обект –
публична общинска собственост – подлез, находящ се на бул.
“Стефан Стамболов” – до ДКЦ “Св.Георги Победоносец” ЕООД,
гр.Бургас
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на концесия на обект –

публична общинска собственост – подлез, находящ се на бул.
“Проф.Я.Якимов”, до бл.63 в ж.к. “П.Р.Славейков”, гр.Бургас
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на концесия на обект –
публична общинска собственост – подлез, находящ се на бул.
“Проф.Я.Якимов” до Университет “Проф.д-р Асен Златаров”,
гр.Бургас
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма за
закрила на детето – 2006 година
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Откриване в Община Бургас на социална
услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция на хора
със зрителни увреждания”
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Разкриване на 2 /две/ допълнителни
щатни бройки за подпомагане ползвателите на социална услуга
“Защитено жилище” за хора с умствена изостаналост в Община
Бургас
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Разкриване на нови социални услуги,
като делегирани от държавата дейности, в Община Бургас.
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на социална
пенсия на деца – сираци
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община
Бургас в акционерно дружество с апортна вноска – недвижим имот
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Бургазлиев – управител на
“Аптеки” ЕООД, гр.Бургас, относно: Продължаване на договор за
наем на имот – частна общинска собственост
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – общински
съветник, относно: Промяна в градоустройствения план на град
Бургас и оформяне на площад с наименование “Коджакафалията”

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Заплащане на
членски внос за 2006 година към АДПОСРБ
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Кънчо Марангозов – председател на
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за избор на
управители на лечебни заведения
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти,
съставляващи УПИ V-20 и УПИ ІХ-20 в кв.31 по ПУП-ПРЗ на ж.к.
“Братя Миладинови”, гр.Бургас
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти,
съставляващи УПИ ХХ-412 и УПИ ХІХ-411 в кв.18 по ПУП-ПРЗ на
вилна зона “Минерални бани”, Община Бургас
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІІ-133 в кв.13 по плана
на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ VІІ-73 в кв.9 по плана
на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІV-122 в кв.15 по
плана на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІХ-115 в кв.14 по
плана на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХІ-117 в кв.14 по
плана на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІХ-68 в кв.7 по плана
на вилна зона “Росенец”, Община Бургас

25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на идеална част от недвижим
имот, находящ се в с.Изворище, Община Бургас
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХХІ-117 в кв.7 по плана на вилна
зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І
в кв.135, УПИ І в кв.134 и УПИ V в кв.133 по плана на Районен
център – ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас, между Община Бургас и
юридическо лице
28. 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 VІ, кв.25 по плана на ж.к. “Братя Миладинови”,
гр.Бургас
29. 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 І, кв.35 по плана на ж.к. “Лазур”, гр.Бургас
30. 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 І, кв.9, зона “А” в ж.к. “Меден Рудник”,
гр.Бургас
31. 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 ІІ, кв.33, зона “В” в ж.к. “Меден Рудник”,
гр.Бургас
32. 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 ІІ, кв.8 по плана на ж.к. “Зорница”, гр.Бургас

33. 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 І в кв.17-А по плана на ж.к. “П.Р.Славейков”,
гр.Бургас.
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници, относно:
Допълнително субсидиране на читалища, получили субсидия към
Общински съвет – Бургас
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Намаляване на средствата от обект 471 –
параграф 52 “Кухненско оборудване на ПУ “Отец Паисий” и обект
51 – параграф 52 “Реконструкция на микрокухня в ОУ “Васил
Левски”, кв. “Горно Езерово”, включени в разчета за капиталови
разходи на Община Бургас за 2006 година и увеличаване бюджета
на ПУ “Отец Паисий” и ОУ “Васил Левски”, кв. “Горно Езерово”
за текуща веществена издръжка
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Пенка Папучарова – Филева –
управител на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, относно: Изменение
в решение № 38, Протокол № 36/31.05.2006 г. на Общински съвет
Бургас в частта му, касаеща “Бивш хлебозавод”, ж.к. “Меден
Рудник”, гр.Бургас.
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Утвърждаване на нови средни месечни
брутни работни заплати в местните дейности към функция
“Култура”.
38. МОЛБИ за опрощаване на вземания
39. ПИТАНИЯ

Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на изменение в структурата на
Общинската администрация
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА изменение в структурата на Общинската администрация,
приета с решение по т.2 от дневния ред на заседание на Общински съвет –
Бургас от 19.12.2003 година, изменена с решение по т.12 от дневния ред на
заседание на Общински съвет – Бургас от 31.01.2006 година, съгласно
Приложение № 1 – графично изражение, към настоящата докладна записка,
изразяващо се в създаване на Звено “Вътрешен одит” на подчинение на
кмета на Община Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на концесия на обект –
публична общинска собственост – подлез, находящ се на бул.
“Демокрация”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Предоставя концесия върху недвижим имот, представляващ подлез, с
площ 424,30 /четиристотин двадесет и четири цяло и тридесет/ кв.м, находящ
се в гр. Бургас, на бул. ”Демокрация”, кръстовището с ул. “Копривщица”,
при граници: североизток - ул. “Копривщица” и бл.33 в ж.к. “Лазур”;
югозапад - “Професионална гимназия по механотехника” - гр. Бургас, за
който е съставен Акт №986/26.10.1998 г. за публична общинска собственост,
включително инфраструктурата и принадлежностите, обслужващи
експлоатацията на цитирания обект и търговски обекти, които ще бъдат
изградени от и изцяло за сметка на концесионера.
2. Определя срок на концесията 15 /петнадесет/ години, считано от
датата на подписване на договора за концесия.
Концесията ще се осъществява на два етапа:
- Първи етап – ремонт и възстановяване на подлеза и изграждане на
търговските обекти в същия. Срок за изпълнение на строително-монтажните
работи – до 3 /три/ месеца, считано от датата на подписване на договора за
концесия.

- Втори етап - ползване на обектите на концесия – от приключване на
строително-монтажните работи до изтичане 15- годишния срок на
концесията.
3. Концесионерът да бъде определен чрез търг, проведен от комисията
по търговете и конкурсите по чл.52 Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински
съвет – Бургас.
4. Възлага на Кмета на Община Бургас да организира търга.
5. Определя депозит за участие в търга 10130 /десет хиляди сто и
тридесет/ лева, внесени в брой, по банкова сметка на Община Бургас: BG 89
SOMB 9130 33 23996501, BIC код: SOMBBGSF, при “Общинска банка” АД,
клон Бургас.
6. Определя основни права и задължения по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. Да изгради в подлеза и експлоатира за срока на концесията
търговски обекти, включително техническата инфраструктура и
принадлежностите, необходими за експлоатацията им, както и да поддържа
същите за срока на концесията.
6.1.2. Да изгради търговските обекти, съобразно изготвено от него
предложение, одобрено от Община Бургас.
6.1.3. За своя сметка, да изготви необходимите строителни книжа за
проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на търговските
обекти.
6.1.4. Да сключва договори с подизпълнители, за проектиране и
изпълнение на строително-монтажните работи в имота, предмет на
концесията.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. Да заплаща дължимото концесионно възнаграждение, при
условията и сроковете на договора за концесия.
6.2.2. За своя сметка да застрахова обектите на концесията, в полза на
Община Бургас, за срока на концесията.
6.2.3.Да извърши строително-монтажните работи за ремонт и
възстановяване на подлеза и изграждане на търговските обекти, в срок до 3
/три/ месеца, считано от датата на подписване на договора за концесия.
6.2.4. Да извърши минималните видове строително-монтажни работи за
ремонт и възстановяване на подлеза, посочени в експертната оценка.
6.2.5. За своя сметка да изготви и съгласува с концедента необходимите
строителни книжа за извършване на строително-монтажни работи в обектите
на концесия.
6.2.6. При извършване на строително-монтажни работи да допуска по
всяко време до строителната площадка контролни органи и упълномощени

представители на концедента и да им предоставя документи и информация,
във връзка с изпълнение на задълженията им.
6.2.7. За своя сметка да осигурява охрана и почистване на обектите на
концесия.
6.2.8. Да заплаща всички разходи, свързани с ползването на обектите на
концесията – за електрическа енергия, вода, такса за битови отпадъци, както
и всички дължими данъци и такси.
6.2.9. Да осигурява постоянно, безплатно и безпрепятствено
преминаване на пешеходци през подлеза, предмет на концесията.
6.2.10. При изпълнение на настоящия договор, да създава еднакви
условия по отношение на всички лица, като не допуска дискриминация по
пол, раса, вероизповедание или друг признак.
6.2.11. При настъпване на форсмажорни обстоятелства /бедствия,
аварии, катастрофи, изпълнение на комплексни геозащитни дейности,
включително за извършване на проучвателни, проектни, строителни,
монтажни, контролни работи, във връзка с устройството на територията/, да
осигури достъп за трети лица, посочени от концедента, за осъществяване на
необходимите дейности.
6.2.12. Да осигури опазване на околната среда, безопасни условия на
труд, както и да спазва всички нормативни изисквания във връзка с
експлоатацията на обектите на концесията.
6.2.13. Да не прехвърля на трети лица права и задължения по договора
за концесия.
6.2.14. Да не извършва действия по разпореждане и да не обременява с
тежести обектите на концесия, по какъвто и да е начин.
6.2.15. Да не предоставя на трети лица, без разрешение на концедента,
документация и информация, във връзка с концесията.
6.2.16. Да не променя по какъвто и да е начин предназначението на
обектите на концесията.
6.2.17. Да съобразява договорите си с подизпълнители с клаузите на
концесионния договор.
6.2.18. При прекратяване на концесионния договор, да предаде на
концедента цялата документация и информация, във връзка със
строителството и експлоатацията на обектите на концесия.
6.2.19. Да предаде на концедента обектите на концесията, в 7-дневен
срок след прекратяване на договора за концесия.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. Да изисква от концесионера извършване на проектирането и
строителството на обектите на концесията, качествено и в срок.
6.3.2. Да осъществява контрол по изпълнение задълженията на
концесионера във връзка с проектиране, строителство и експлоатация на
обектите на концесията.

6.3.3. Да получава дължимото концесионно възнаграждение, при
условията и сроковете на договора за концесия.
6.3.4. Да получи обектите на концесията в 7-дневен
срок от
прекратяване на договор за концесия.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. Да оказва съдействие на концесионера във връзка с
осъществяването на правата му при проектиране, строителство и
експлоатация на обектите на концесията.
6.4.2. Да не предоставя на трети лица права върху обектите на
концесията за срока на действие на концесионния договор.
7. Определя парична гаранция за изпълнение на задълженията по
договора за концесия, в размер на 50% от годишната вноска, като гаранцията
бъде внесена по банкова сметка на Община Бургас: BG 89 SOMB 9130 33
23996501, BIC код: SOMBBGSF, при “Общинска банка” АД, клон Бургас.
8. Определя концесионно възнаграждение за целия срок на концесията,
в размер минимум 101300 /сто и една хиляди и триста/ лева - начален
/минимален/ размер на концесионното възнаграждение.
9. Концесионното възнаграждение да се заплаща ежегодно, на равни
годишни вноски, по банкова сметка на Община Бургас BG 08 SOMB 9130 84
24151744, код за вид плащане 44-57-00, BIC код: SOMBBGSF, при
“Общинска банка” АД, клон Бургас, както следва:
- до 31.05. на текущата година – 30 % /тридесет процента/ от
определената годишна концесионна вноска;
- до 30.11. на текущата година - остатъка от годишната концесионна
вноска.
9.1. Дължимата годишна концесионна вноска се осъвременява всяка
година с годишния инфлационен индекс, обявен от Националния
статистически институт, но размерът й не може да бъде по-нисък от този за
предходната година.
9.2. Размерът на годишната концесионна вноска за първата и
последната година от действието на настоящия договор се определя
съобразно срока на действие на договора през съответната година и се
заплаща наведнъж, в едномесечен срок от подписването на настоящия
договор и до 31 януари на последната календарна година от действието му.
10. Утвърждава проектодоговора на концесията.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на концесия на обект –
публична общинска собственост – подлез, находящ се на бул.
“Ст.Стамболов”, ж.к. “П.Р.Славейков” до бл.55, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Предоставя концесия върху недвижим имот, представляващ подлез, с
площ 667,55 /шестстотин шестдесет и седем цяло и петдесет и пет/ кв.м,
находящ се в гр. Бургас, на бул. ”Стефан Стамболов”, при граници: изток ж.к. “Изгрев”; запад – ж.к. “П. Р. Славейков”, бл.55, север и юг - бул. “Ст.
Стамболов”, север и юг – бул. “Стефан Стамболов”, гр. Бургас, включително
инфраструктурата и принадлежностите, обслужващи експлоатацията на
цитирания обект и търговски обекти, които ще бъдат изградени от и изцяло за
сметка на концесионера.
2. Определя срок на концесията 15 /петнадесет/ години, считано от
датата на подписване на договора за концесия.
Концесията ще се осъществява на два етапа:
- Първи етап – ремонт и възстановяване на подлеза и изграждане на
търговските обекти в същия. Срок за изпълнение на строително-монтажните
работи – до 3 /три/ месеца, считано от датата на подписване на договора за
концесия.

- Втори етап - ползване на обектите на концесия – от приключване на
строително-монтажните работи до изтичане 15- годишния срок на
концесията.
3. Концесионерът да бъде определен чрез търг, проведен от комисията
по търговете и конкурсите по чл.52 Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински
съвет – Бургас.
4. Възлага на Кмета на Община Бургас да организира търга.
5. Определя депозит за участие в търга 24940 /двадесет и четири хиляди
деветстотин и четиридесет/ лева, внесени в брой, по банкова сметка на
Община Бургас: BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC код: SOMBBGSF, при
“Общинска банка” АД, клон Бургас.
6. Определя основни права и задължения по концесията, както следва:
6.1.Основни права на концесионера:
6.1.1. Да изгради в подлеза и експлоатира за срока на концесията
търговски обекти, включително техническата инфраструктура и
принадлежностите, необходими за експлоатацията им, както и да поддържа
същите за срока на концесията.
6.1.2. Да изгради търговските обекти, съобразно изготвено от него
предложение, одобрено от Община Бургас.
6.1.3. За своя сметка, да изготви необходимите строителни книжа за
проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на търговските
обекти.
6.1.4. Да сключва договори с подизпълнители, за проектиране и
изпълнение на строително-монтажните работи в имота, предмет на
концесията.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. Да заплаща дължимото концесионно възнаграждение, при
условията и сроковете на договора за концесия.
6.2.2. За своя сметка да застрахова обектите на концесията, в полза на
Община Бургас, за срока на концесията.
6.2.3. Да извърши строително-монтажните работи за ремонт и
възстановяване на подлеза и изграждане на търговските обекти, в срок до 3
/три/ месеца, считано от датата на подписване на договора за концесия.
6.2.4. Да извърши минималните видове строително-монтажни работи за
ремонт и възстановяване на подлеза, посочени в експертната оценка.
6.2.5. За своя сметка да изготви и съгласува с концедента необходимите
строителни книжа за извършване на строително-монтажни работи в обектите
на концесия.
6.2.6. При извършване на строително-монтажни работи да допуска по
всяко време до строителната площадка контролни органи и упълномощени

представители на концедента и да им предоставя документи и информация,
във връзка с изпълнение на задълженията им.
6.2.7. За своя сметка да осигурява охрана и почистване на обектите на
концесия.
6.2.8. Да заплаща всички разходи, свързани с ползването на обектите на
концесията – за електрическа енергия, вода, такса за битови отпадъци, както и
всички дължими данъци и такси.
6.2.9. Да осигурява постоянно, безплатно и безпрепятствено
преминаване на пешеходци през подлеза, предмет на концесията.
6.2.10. При изпълнение на настоящия договор, да създава еднакви
условия по отношение на всички лица, като не допуска дискриминация по
пол, раса, вероизповедание или друг признак.
6.2.11. При настъпване на форсмажорни обстоятелства /бедствия,
аварии, катастрофи, изпълнение на комплексни геозащитни дейности,
включително за извършване на проучвателни, проектни, строителни,
монтажни, контролни работи, във връзка с устройството на територията/, да
осигури достъп за трети лица, посочени от концедента, за осъществяване на
необходимите дейности.
6.2.12. Да осигури опазване на околната среда, безопасни условия на
труд, както и да спазва всички нормативни изисквания във връзка с
експлоатацията на обектите на концесията.
6.2.13. Да не прехвърля на трети лица права и задължения по договора
за концесия.
6.2.14. Да не извършва действия по разпореждане и да не обременява с
тежести обектите на концесия, по какъвто и да е начин.
6.2.15. Да не предоставя на трети лица, без разрешение на концедента,
документация и информация, във връзка с концесията.
6.2.16. Да не променя по какъвто и да е начин предназначението на
обектите на концесията.
6.2.17. Да съобразява договорите си с подизпълнители с клаузите на
концесионния договор.
6.2.18. При прекратяване на концесионния договор, да предаде на
концедента цялата документация и информация, във връзка със
строителството и експлоатацията на обектите на концесия.
6.2.19. Да предаде на концедента обектите на концесията, в 7-дневен
срок след прекратяване на договора за концесия.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. Да изисква от концесионера извършване на проектирането и
строителството на обектите на концесията, качествено и в срок.
6.3.2. Да осъществява контрол по изпълнение задълженията на
концесионера във връзка с проектиране, строителство и експлоатация на
обектите на концесията.

6.3.3. Да получава дължимото концесионно възнаграждение, при
условията и сроковете на договора за концесия.
6.3.4. Да получи обектите на концесията в 7-дневен
срок от
прекратяване на договор за концесия.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. Да оказва съдействие на концесионера във връзка с
осъществяването на правата му при проектиране, строителство и
експлоатация на обектите на концесията.
6.4.2. Да не предоставя на трети лица права върху обектите на
концесията за срока на действие на концесионния договор.
7. Определя парична гаранция за изпълнение на задълженията по
договора за концесия, в размер на 50% от годишната вноска, като гаранцията
бъде внесена по банкова сметка на Община Бургас: BG 89 SOMB 9130 33
23996501, BIC код: SOMBBGSF, при “Общинска банка” АД, клон Бургас.
8. Определя концесионно възнаграждение за целия срок на концесията,
в размер минимум 249400 /двеста четиридесет и девет хиляди и
четиристотин/лева - начален /минимален/ размер на концесионното
възнаграждение.
9. Концесионното възнаграждение да се заплаща ежегодно, на равни
годишни вноски, по банкова сметка на Община Бургас BG 08 SOMB 9130 84
24151744, код за вид плащане 44-57-00, BIC код: SOMBBGSF, при
“Общинска банка” АД, клон Бургас, както следва:
- до 31.05. на текущата година – 30 % /тридесет процента/ от
определената годишна концесионна вноска;
- до 30.11. на текущата година - остатъка от годишната концесионна
вноска.
9.1. Дължимата годишна концесионна вноска се осъвременява всяка
година с годишния инфлационен индекс, обявен от Националния
статистически институт, но размерът й не може да бъде по-нисък от този за
предходната година.
9.2. Размерът на годишната концесионна вноска за първата и
последната година от действието на настоящия договор се определя
съобразно срока на действие на договора през съответната година и се
заплаща наведнъж, в едномесечен срок от подписването на настоящия
договор и до 31 януари на последната календарна година от действието му.
10. Утвърждава проектодоговора на концесията.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на концесия на обект –
публична общинска собственост – подлез, находящ се на бул.
“Ст.Стамболов” до ДКЦ “Св.Георги Победоносец” ЕООД Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Предоставя концесия върху недвижим имот, представляващ подлез, с
площ 325,30 /триста двадесет и пет цяло и тридесет/ кв.м, находящ се в гр.
Бургас на бул. ”Стефан Стамболов”, при граници: изток – Професионална
гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Кольо Фичето“; запад –
Диагностично-консултативен център “Георги Победоносец” ЕООД – гр.
Бургас, , за който е съставен Акт №987/26.10.1998 г. за публична общинска
собственост. включително инфраструктурата и принадлежностите,
обслужващи експлоатацията на цитирания обект и търговски обекти, които
ще бъдат изградени от и изцяло за сметка на концесионера.
2. Определя срок на концесията 15 /петнадесет/ години, считано от
датата на подписване на договора за концесия.
Концесията ще се осъществява на два етапа:
- Първи етап – ремонт и възстановяване на подлеза и изграждане на
търговските обекти в същия. Срок за изпълнение на строително-монтажните
работи – до 3 /три/ месеца, считано от датата на подписване на договора за
концесия.

- Втори етап - ползване на обектите на концесия – от приключване на
строително-монтажните работи до изтичане 15- годишния срок на
концесията.
3. Концесионерът да бъде определен чрез търг, проведен от комисията
по търговете и конкурсите по чл.52 Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински
съвет – Бургас.
4. Възлага на Кмета на Община Бургас да организира търга.
5. Определя депозит за участие в търга 16160 /шестнадесет хиляди сто и
шестдесет/ лева, внесени в брой, по банкова сметка на Община Бургас: BG 89
SOMB 9130 33 23996501, BIC код: SOMBBGSF, при “Общинска банка” АД,
клон Бургас.
6. Определя основни права и задължения по концесията, както следва:
6.1.Основни права на концесионера:
6.1.1. Да изгради в подлеза и експлоатира за срока на концесията
търговски обекти, включително техническата инфраструктура и
принадлежностите, необходими за експлоатацията им, както и да поддържа
същите за срока на концесията.
6.1.2. Да изгради търговските обекти, съобразно изготвено от него
предложение, одобрено от Община Бургас.
6.1.3. За своя сметка, да изготви необходимите строителни книжа за
проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на търговските
обекти.
6.1.4. Да сключва договори с подизпълнители, за проектиране и
изпълнение на строително-монтажните работи в имота, предмет на
концесията.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. Да заплаща дължимото концесионно възнаграждение, при
условията и сроковете на договора за концесия.
6.2.2. За своя сметка да застрахова обектите на концесията, в полза на
Община Бургас, за срока на концесията.
6.2.3. Да извърши строително-монтажните работи за ремонт и
възстановяване на подлеза и изграждане на търговските обекти, в срок до 3
/три/ месеца, считано от датата на подписване на договора за концесия.
6.2.4. Да извърши минималните видове строително-монтажни работи за
ремонт и възстановяване на подлеза, посочени в експертната оценка.
6.2.5. За своя сметка да изготви и съгласува с концедента необходимите
строителни книжа за извършване на строително-монтажни работи в обектите
на концесия.
6.2.6. При извършване на строително-монтажни работи да допуска по
всяко време до строителната площадка контролни органи и упълномощени

представители на концедента и да им предоставя документи и информация,
във връзка с изпълнение на задълженията им.
6.2.7. За своя сметка да осигурява охрана и почистване на обектите на
концесия.
6.2.8. Да заплаща всички разходи, свързани с ползването на обектите на
концесията – за електрическа енергия, вода, такса за битови отпадъци, както
и всички дължими данъци и такси.
6.2.9. Да осигурява постоянно, безплатно и безпрепятствено
преминаване на пешеходци през подлеза, предмет на концесията.
6.2.10. При изпълнение на настоящия договор, да създава еднакви
условия по отношение на всички лица, като не допуска дискриминация по
пол, раса, вероизповедание или друг признак.
6.2.11. При настъпване на форсмажорни обстоятелства /бедствия,
аварии, катастрофи, изпълнение на комплексни геозащитни дейности,
включително за извършване на проучвателни, проектни, строителни,
монтажни, контролни работи, във връзка с устройството на територията/, да
осигури достъп за трети лица, посочени от концедента, за осъществяване на
необходимите дейности.
6.2.12. Да осигури опазване на околната среда, безопасни условия на
труд, както и да спазва всички нормативни изисквания във връзка с
експлоатацията на обектите на концесията.
6.2.13. Да не прехвърля на трети лица права и задължения по договора
за концесия.
6.2.14. Да не извършва действия по разпореждане и да не обременява с
тежести обектите на концесия, по какъвто и да е начин.
6.2.15. Да не предоставя на трети лица, без разрешение на концедента,
документация и информация, във връзка с концесията.
6.2.16. Да не променя по какъвто и да е начин предназначението на
обектите на концесията.
6.2.17. Да съобразява договорите си с подизпълнители с клаузите на
концесионния договор.
6.2.18. При прекратяване на концесионния договор, да предаде на
концедента цялата документация и информация, във връзка със
строителството и експлоатацията на обектите на концесия.
6.2.19. Да предаде на концедента обектите на концесията, в 7-дневен
срок след прекратяване на договора за концесия.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. Да изисква от концесионера извършване на проектирането и
строителството на обектите на концесията, качествено и в срок.
6.3.2. Да осъществява контрол по изпълнение задълженията на
концесионера във връзка с проектиране, строителство и експлоатация на
обектите на концесията.

6.3.3. Да получава дължимото концесионно възнаграждение, при
условията и сроковете на договора за концесия.
6.3.4. Да получи обектите на концесията в 7-дневен
срок от
прекратяване на договор за концесия.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. Да оказва съдействие на концесионера във връзка с
осъществяването на правата му при проектиране, строителство и
експлоатация на обектите на концесията.
6.4.2. Да не предоставя на трети лица права върху обектите на
концесията за срока на действие на концесионния договор.
7. Определя парична гаранция за изпълнение на задълженията по
договора за концесия, в размер на 50% от годишната вноска, като гаранцията
бъде внесена по банкова сметка на Община Бургас: BG 89 SOMB 9130 33
23996501, BIC код: SOMBBGSF, при “Общинска банка” АД, клон Бургас.
8. Определя концесионно възнаграждение за целия срок на концесията,
в размер минимум 161600 /сто шестдесет и една хиляди и шестстотин/ лева начален /минимален/ размер на концесионното възнаграждение.
9. Концесионното възнаграждение да се заплаща ежегодно, на равни
годишни вноски, по банкова сметка на Община Бургас BG 08 SOMB 9130 84
24151744, код за вид плащане 44-57-00, BIC код: SOMBBGSF, при
“Общинска банка” АД, клон Бургас, както следва:
- до 31.05. на текущата година – 30 % /тридесет процента/ от
определената годишна концесионна вноска;
- до 30.11. на текущата година - остатъка от годишната концесионна
вноска.
9.1. Дължимата годишна концесионна вноска се осъвременява всяка
година с годишния инфлационен индекс, обявен от Националния
статистически институт, но размерът й не може да бъде по-нисък от този за
предходната година.
9.2. Размерът на годишната концесионна вноска за първата и
последната година от действието на настоящия договор се определя
съобразно срока на действие на договора през съответната година и се
заплаща наведнъж, в едномесечен срок от подписването на настоящия
договор и до 31 януари на последната календарна година от действието му.
10. Утвърждава проектодоговора за концесията.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на концесия на обект –
публична общинска собственост – подлез, находящ се на бул.
“Проф.Я.Якимов”, до бл.63 в ж.к. “П.Р.Славейков”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Предоставя концесия върху недвижим имот, представляващ подлез, с
площ 678 /шестстотин седемдесет и осем/ кв.м, находящ се в гр. Бургас, на
бул. ”Проф. Яким Якимов”, при граници: северозапад – Университет “Проф.
Д-р Асен Златаров”; югоизток – ж.к. “П. Р. Славейков”, бл.41, за който е
съставен Акт №767/26.02.1998 г. за публична общинска собственост,
включително инфраструктурата и принадлежностите, обслужващи
експлоатацията на цитирания обект и търговски обекти, които ще бъдат
изградени от и изцяло за сметка на концесионера.
2. Определя срок на концесията 15 /петнадесет/ години, считано от
датата на подписване на договора за концесия.
Концесията ще се осъществява на два етапа:
- Първи етап – ремонт и възстановяване на подлеза и изграждане на
търговските обекти в същия. Срок за изпълнение на строително-монтажните
работи – до 3 /три/ месеца, считано от датата на подписване на договора за
концесия.

- Втори етап - ползване на обектите на концесия – от приключване на
строително-монтажните работи до изтичане 15- годишния срок на
концесията.
3. Концесионерът да бъде определен чрез търг, проведен от комисията
по търговете и конкурсите по чл.52 Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински
съвет – Бургас.
4. Възлага на Кмета на Община Бургас да организира търга.
5. Определя депозит за участие в търга 13530 /тринадесет хиляди
петстотин и тридесет/ лева, внесени в брой, по банкова сметка на Община
Бургас: BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC код: SOMBBGSF, при
“Общинска банка” АД, клон Бургас.
6. Определя основни права и задължения по концесията, както следва:
6.1.Основни права на концесионера:
6.1.1. Да изгради в подлеза и експлоатира за срока на концесията
търговски обекти, включително техническата инфраструктура и
принадлежностите, необходими за експлоатацията им, както и да поддържа
същите за срока на концесията.
6.1.2. Да изгради търговските обекти, съобразно изготвено от него
предложение, одобрено от Община Бургас.
6.1.3. За своя сметка, да изготви необходимите строителни книжа за
проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на търговските
обекти.
6.1.4. Да сключва договори с подизпълнители, за проектиране и
изпълнение на строително-монтажните работи в имота, предмет на
концесията.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. Да заплаща дължимото концесионно възнаграждение, при
условията и сроковете на договора за концесия.
6.2.2. За своя сметка да застрахова обектите на концесията, в полза на
Община Бургас, за срока на концесията.
6.2.3. Да извърши строително-монтажните работи за ремонт и
възстановяване на подлеза и изграждане на търговските обекти, в срок до 3
/три/ месеца, считано от датата на подписване на договора за концесия.
6.2.4. Да извърши минималните видове строително-монтажни работи за
ремонт и възстановяване на подлеза, посочени в експертната оценка.
6.2.5. За своя сметка да изготви и съгласува с концедента необходимите
строителни книжа за извършване на строително-монтажни работи в обектите
на концесия.
6.2.6. При извършване на строително-монтажни работи да допуска по
всяко време до строителната площадка контролни органи и упълномощени

представители на концедента и да им предоставя документи и информация,
във връзка с изпълнение на задълженията им.
6.2.7. За своя сметка да осигурява охрана и почистване на обектите на
концесия.
6.2.8. Да заплаща всички разходи, свързани с ползването на обектите на
концесията – за електрическа енергия, вода, такса за битови отпадъци, както
и всички дължими данъци и такси.
6.2.9. Да осигурява постоянно, безплатно и безпрепятствено
преминаване на пешеходци през подлеза, предмет на концесията.
6.2.10. При изпълнение на настоящия договор, да създава еднакви
условия по отношение на всички лица, като не допуска дискриминация по
пол, раса, вероизповедание или друг признак.
6.2.11. При настъпване на форсмажорни обстоятелства /бедствия,
аварии, катастрофи, изпълнение на комплексни геозащитни дейности,
включително за извършване на проучвателни, проектни, строителни,
монтажни, контролни работи, във връзка с устройството на територията/, да
осигури достъп за трети лица, посочени от концедента, за осъществяване на
необходимите дейности.
6.2.12. Да осигури опазване на околната среда, безопасни условия на
труд, както и да спазва всички нормативни изисквания във връзка с
експлоатацията на обектите на концесията.
6.2.13. Да не прехвърля на трети лица права и задължения по договора
за концесия.
6.2.14. Да не извършва действия по разпореждане и да не обременява с
тежести обектите на концесия, по какъвто и да е начин.
6.2.15. Да не предоставя на трети лица, без разрешение на концедента,
документация и информация, във връзка с концесията.
6.2.16. Да не променя по какъвто и да е начин предназначението на
обектите на концесията.
6.2.17. Да съобразява договорите си с подизпълнители с клаузите на
концесионния договор.
6.2.18. При прекратяване на концесионния договор, да предаде на
концедента цялата документация и информация, във връзка със
строителството и експлоатацията на обектите на концесия.
6.2.19. Да предаде на концедента обектите на концесията, в 7-дневен
срок след прекратяване на договора за концесия.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. Да изисква от концесионера извършване на проектирането и
строителството на обектите на концесията, качествено и в срок.
6.3.2. Да осъществява контрол по изпълнение задълженията на
концесионера във връзка с проектиране, строителство и експлоатация на
обектите на концесията.

6.3.3. Да получава дължимото концесионно възнаграждение, при
условията и сроковете на договора за концесия.
6.3.4. Да получи обектите на концесията в 7-дневен
срок от
прекратяване на договор за концесия.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. Да оказва съдействие на концесионера във връзка с
осъществяването на правата му при проектиране, строителство и
експлоатация на обектите на концесията.
6.4.2. Да не предоставя на трети лица права върху обектите на
концесията за срока на действие на концесионния договор.
7. Определя парична гаранция за изпълнение на задълженията по
договора за концесия, в размер на 50% от годишната вноска, като гаранцията
бъде внесена по банкова сметка на Община Бургас: BG 89 SOMB 9130 33
23996501, BIC код: SOMBBGSF, при “Общинска банка” АД, клон Бургас.
8. Определя концесионно възнаграждение за целия срок на концесията,
в размер минимум 135300 /сто тридесет и пет хиляди и триста/ лева - начален
/минимален/ размер на концесионното възнаграждение.
9. Концесионното възнаграждение да се заплаща ежегодно, на равни
годишни вноски, по банкова сметка на Община Бургас BG 08 SOMB 9130 84
24151744, код за вид плащане 44-57-00, BIC код: SOMBBGSF, при
“Общинска банка” АД, клон Бургас, както следва:
- до 31.05. на текущата година – 30 % /тридесет процента/ от
определената годишна концесионна вноска;
- до 30.11. на текущата година - остатъка от годишната концесионна
вноска.
9.1. Дължимата годишна концесионна вноска се осъвременява всяка
година с годишния инфлационен индекс, обявен от Националния
статистически институт, но размерът й не може да бъде по-нисък от този за
предходната година.
9.2. Размерът на годишната концесионна вноска за първата и
последната година от действието на настоящия договор се определя
съобразно срока на действие на договора през съответната година и се
заплаща наведнъж, в едномесечен срок от подписването на настоящия
договор и до 31 януари на последната календарна година от действието му.
10. Утвърждава проектодоговора за концесията.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на концесия на обект –
публична общинска собственост – подлез, находящ се на бул.
“Проф.Я.Якимов” до Университет “Проф.д-р А.Златаров”
Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Предоставя концесия върху недвижим имот, представляващ подлез, с
площ 855,20 /осемстотин петдесет и пет цяло и двадесет/ кв.м, находящ се в
гр. Бургас, на бул. ”Проф. Яким Якимов”, при граници: северозапад – ж.к. “П.
Р. Славейков”, бл.63; югоизток – автосервиз “Устрем”, североизток и
югозапад – ул. “Проф. Яким Якимов”, за който е съставен Акт
№768/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, включително
инфраструктурата и принадлежностите, обслужващи експлоатацията на
цитирания обект и търговски обекти, които ще бъдат изградени от и изцяло
за сметка на концесионера.
2. Определя срок на концесията 15 /петнадесет/ години, считано от
датата на подписване на договора за концесия.
Концесията ще се осъществява на два етапа:
- Първи етап – ремонт и възстановяване на подлеза и изграждане на
търговските обекти в същия. Срок за изпълнение на строително-монтажните
работи – до 3 /три/ месеца, считано от датата на подписване на договора за
концесия.

- Втори етап - ползване на обектите на концесия – от приключване на
строително-монтажните работи до изтичане 15- годишния срок на
концесията.
3. Концесионерът да бъде определен чрез търг, проведен от комисията
по търговете и конкурсите по чл.52 Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински
съвет – Бургас.
4. Възлага на Кмета на Община Бургас да организира търга.
5. Определя депозит за участие в търга 9420 /девет хиляди
четиристотин и двадесет/ лева, внесени в брой, по банкова сметка на Община
Бургас: BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC код: SOMBBGSF, при
“Общинска банка” АД, клон Бургас.
6. Определя основни права и задължения по концесията, както следва:
6.1.Основни права на концесионера:
6.1.1. Да изгради в подлеза и експлоатира за срока на концесията
търговски обекти, включително техническата инфраструктура и
принадлежностите, необходими за експлоатацията им, както и да поддържа
същите за срока на концесията.
6.1.2. Да изгради търговските обекти, съобразно изготвено от него
предложение, одобрено от Община Бургас.
6.1.3. За своя сметка, да изготви необходимите строителни книжа за
проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на търговските
обекти.
6.1.4. Да сключва договори с подизпълнители, за проектиране и
изпълнение на строително-монтажните работи в имота, предмет на
концесията.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. Да заплаща дължимото концесионно възнаграждение, при
условията и сроковете на договора за концесия.
6.2.2. За своя сметка да застрахова обектите на концесията, в полза на
Община Бургас, за срока на концесията.
6.2.3. Да извърши строително-монтажните работи за ремонт и
възстановяване на подлеза и изграждане на търговските обекти, в срок до 3
/три/ месеца, считано от датата на подписване на договора за концесия.
6.2.4. Да извърши минималните видове строително-монтажни работи за
ремонт и възстановяване на подлеза, посочени в експертната оценка.
6.2.5. За своя сметка да изготви и съгласува с концедента необходимите
строителни книжа за извършване на строително-монтажни работи в обектите
на концесия.
6.2.6. При извършване на строително-монтажни работи да допуска по
всяко време до строителната площадка контролни органи и упълномощени

представители на концедента и да им предоставя документи и информация,
във връзка с изпълнение на задълженията им.
6.2.7. За своя сметка да осигурява охрана и почистване на обектите на
концесия.
6.2.8. Да заплаща всички разходи, свързани с ползването на обектите на
концесията – за електрическа енергия, вода, такса за битови отпадъци, както
и всички дължими данъци и такси.
6.2.9. Да осигурява постоянно, безплатно и безпрепятствено
преминаване на пешеходци през подлеза, предмет на концесията.
6.2.10. При изпълнение на настоящия договор, да създава еднакви
условия по отношение на всички лица, като не допуска дискриминация по
пол, раса, вероизповедание или друг признак.
6.2.11. При настъпване на форсмажорни обстоятелства /бедствия,
аварии, катастрофи, изпълнение на комплексни геозащитни дейности,
включително за извършване на проучвателни, проектни, строителни,
монтажни, контролни работи, във връзка с устройството на територията/, да
осигури достъп за трети лица, посочени от концедента, за осъществяване на
необходимите дейности.
6.2.12. Да осигури опазване на околната среда, безопасни условия на
труд, както и да спазва всички нормативни изисквания във връзка с
експлоатацията на обектите на концесията.
6.2.13. Да не прехвърля на трети лица права и задължения по договора
за концесия.
6.2.14. Да не извършва действия по разпореждане и да не обременява с
тежести обектите на концесия, по какъвто и да е начин.
6.2.15. Да не предоставя на трети лица, без разрешение на концедента,
документация и информация, във връзка с концесията.
6.2.16. Да не променя по какъвто и да е начин предназначението на
обектите на концесията.
6.2.17. Да съобразява договорите си с подизпълнители с клаузите на
концесионния договор.
6.2.18. При прекратяване на концесионния договор, да предаде на
концедента цялата документация и информация, във връзка със
строителството и експлоатацията на обектите на концесия.
6.2.19. Да предаде на концедента обектите на концесията, в 7-дневен
срок след прекратяване на договора за концесия.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. Да изисква от концесионера извършване на проектирането и
строителството на обектите на концесията, качествено и в срок.
6.3.2. Да осъществява контрол по изпълнение задълженията на
концесионера във връзка с проектиране, строителство и експлоатация на
обектите на концесията.

6.3.3. Да получава дължимото концесионно възнаграждение, при
условията и сроковете на договора за концесия.
6.3.4. Да получи обектите на концесията в 7-дневен
срок от
прекратяване на договор за концесия.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. Да оказва съдействие на концесионера във връзка с
осъществяването на правата му при проектиране, строителство и
експлоатация на обектите на концесията.
6.4.2. Да не предоставя на трети лица права върху обектите на
концесията за срока на действие на концесионния договор.
7. Определя парична гаранция за изпълнение на задълженията по
договора за концесия, в размер на 50% от годишната вноска, като гаранцията
бъде внесена по банкова сметка на Община Бургас: BG 89 SOMB 9130 33
23996501, BIC код: SOMBBGSF, при “Общинска банка” АД, клон Бургас.
8. Определя концесионно възнаграждение за целия срок на концесията,
в размер минимум 94200 /деветдесет и четири хиляди и двеста/ лева - начален
/минимален/ размер на концесионното възнаграждение.
9. Концесионното възнаграждение да се заплаща ежегодно, на равни
годишни вноски, по банкова сметка на Община Бургас BG 08 SOMB 9130 84
24151744, код за вид плащане 44-57-00, BIC код: SOMBBGSF, при
“Общинска банка” АД, клон Бургас, както следва:
- до 31.05. на текущата година – 30 % /тридесет процента/ от
определената годишна концесионна вноска;
- до 30.11. на текущата година - остатъка от годишната концесионна
вноска.
9.1. Дължимата годишна концесионна вноска се осъвременява всяка
година с годишния инфлационен индекс, обявен от Националния
статистически институт, но размерът й не може да бъде по-нисък от този за
предходната година.
9.2. Размерът на годишната концесионна вноска за първата и
последната година от действието на настоящия договор се определя
съобразно срока на действие на договора през съответната година и се
заплаща наведнъж, в едномесечен срок от подписването на настоящия
договор и до 31 януари на последната календарна година от действието му.
10. Утвърждава проектодоговора за концесията.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма за
закрила на детето – 2006 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Общинска програма за закрила на детето – 2006 година.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Откриване в Община Бургас на
социална услуга “Център за социална рехабилитация и
интеграция на хора със зрителни увреждания”
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Открива от 01.09.2006 година социална услуга в общността “Център
за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни
увреждания”, която ще се предоставя в помещения, собственост на
Община Бургас, в ж.к. “Зорница”, бл.47, вх.7, партер, гр.Бургас, с:
Капацитет:
- 40 пълнолетни жени и/или мъже със зрителни увреждания;
Численост на персонала:
- 2 /две/ щатни бройки:
 социален работник;
 социален педагог;
Средства за работна заплата:
7 820 лв.,
в т.ч.:
 ФРЗ
5 980 лв.
 ДОО
1 240 лв.
 ЗОВ
200 лв.
 Др.възнаграждения на персонала
400 лв.

 Издръжка
36 285 лв.
 Безопасни условия на труд
38 лв.
 Закон за храните
317 лв.
2. Финансирането на дейностите по предоставяне на социална услуга
“Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със
зрителни увреждания” е заложена в бюджета на Община Бургас за
2006 година и се извършва, съгласно утвърдените с решение №
21/19.01.2006 година на Министерски съвет стандарти за делегирана
държавна дейност и Тарифата за таксите за социални услуги.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Разкриване на 2 /две/ допълнителни
щатни бройки за подпомагане ползвателите на социална услуга
“Защитено жилище” за хора с умствена изостаналост в Община
Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Разкрива от 01.01.2007 година допълнително 2 /две/ щатни бройки:
социален работник, социален педагог или психолог за предоставяне на
социална услуга в общността “Защитено жилище”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Разкриване на нови социални услуги,
като делегирани от държавата дейности, в Община Бургас.
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ОТКРИВА нови социални услуги в общността, делегирана от държавна
дейност:
 Дневен център за деца и младежи с увреждания – на адрес ул.
”Сан Стефано” № 32 – с капацитет 20 клиенти; численост на
персонала 10 човека; средна работна заплата 305.13 лева; стандарт за
издръжка 907.12 лева;
Дата на откриване – 01.10.2006 година;
 Център за социална рехабилитация – на адрес ж.к. “Братя
Миладинови”, кв.25 – с капацитет 100 клиенти; численост на
персонала 25 човека; средна работна заплата 305.13 лева; стандарт за
издръжка – 1035.70 лева;
Дата на откриване – 01.10.2006 година;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на
социална пенсия на деца – сираци
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България
за отпускане персонална пенсия на ДАНИЕЛ БОГДАНОВ НЕДЕЛЧЕВ с ЕГН
9908200447.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на
Община Бургас в акционерно дружество с апортна вноска –
недвижим имот
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
1. Определя за частна общинска собственост, следния недвижим имот:
спортен обект – “Колодрум”, ведно с прилежащия терен,
представляващ УПИ І, в кв.1 по плана на ж.к. “Братя Миладинови”,
гр.Бургас, с площ от 18 976 /осемнадесет хиляди деветстотин
седемдесет и шест/ кв.м., при граници: изток – бул. “Стефан
Стамболов”; запад – УПИ ІV в кв.1; север – ж.п. линия “Бургас –
Поморие”; юг – УПИ І в кв.3, УПИ І в кв.1 “А”, УПИ ІІІ в кв.1, за
който е съставен Акт за общинска собственост № 15/19.12.1996 год.
2. Дава съгласие за участие на Община Бургас в “Колоездачен клуб –
К.К. Бургас” АД – гр. Бургас, рег. по ф.д. № 769/2006 г. на
Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, бул. “Стефан Стамболов” № 126, с апортна вноска недвижим
имот – спортен обект – “Колодрум”, ведно с прилежащия терен,
представляващ УПИ І в кв.1 по плана на ж.к. “Братя Миладинови”,
гр. Бургас, с площ и граници, определени съобразно изменение
плана за регулация на цитирания имот, след влизането му в сила за

обособяване на урегулиран поземлен имот, отреден за спорт и
обществено обслужване, съобразен със съществуващото спортно
съоръжение и съществуващите огради, срещу което:
 Община Бургас да придобие брой поименни акции, съответстващ
на стойността на апортирания имот, като участието на Община
Бургас в капитала на дружеството е минимум 65 %;
 Община Бургас да получи 50 % от гласовете в Общото събрание
на дружеството;
 Община Бургас да придобие брой привилегировани акции,
равняващи се на минимум 15% от капитала на дружеството,
които да й гарантират дивидент в минимален годишен размер от
5% /пет процента/ и ликвидационен дял в минимален размер от
100% /сто процента/ от номиналната им стойност;
3. Задължава Кмета на Община Бургас да предприеме съответните
законови действия за извършване на оценка на апортната вноска по
т.2 от настоящото решение.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Бургазлиев – управител на
“Аптеки” ЕООД, гр.Бургас, относно: Продължаване на договор
за наем на имот – частна общинска собственост
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Дава съгласие да се продължи до 01.08.2011 година договора, сключен
на 01.08.2001 година между Община Бургас и “Аптеки” ЕООД – Бургас, за
наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 6/9
идеални части от обособен обект с полезна площ 112.56 кв.м., намиращ се на
първия етаж на двуетажна сграда в гр.Бургас, на площад “Гаров” № 9, при
граници на обекта: изток – помещение № 2; запад – сграда; север – вътрешен
двор; юг – площад “Гаров”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов –
общински съветник, относно: Промяна в градоустройствения
план на град Бургас и оформяне на площад с наименование
“Коджакафалията”
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
ПРОМЕНЯ градоустройствения план на град Бургас, като се оформи –
площадче на ъгъла на улиците “М.Търново” и “Сан Стефано”. Паметникът
ще бъде разположен по продължението на централната ос на ул.
“Александровска” и ще се вижда от площад “Тройката”. Към площада да
влязат 100 кв.м. от неизползвания югоизточен ъгъл на двора на училище
“Отец Паисий”, както и да бъде издадено строително разрешение за
изграждане на паметника. Оформеният площад да носи името
“Коджакафалията”. Разходите по проектиране, възстановяване и изграждане
на паметника да бъдат за сметка на Бургаски свободен университет.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Заплащане на
членски внос за 2006 година към АДПОСРБ
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се заплати сумата от 510 /петстотин и десет/ лева членски внос на
Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в
Република България /НАДПОСРБ/ за председателя на Общински съвет –
Бургас Лена Пройкова Бахчеванова за 2006 година.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Кънчо Марангозов – председател
на Комисията за организиране и провеждане на конкурса за
избор на управители на лечебни заведения
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава предложеното от комисията класиране на кандидатите за
управители на:
 “ДКЦ-І-Бургас” ЕООД
д-р Калина Димитрова Ишкиева;
 “ДКЦ-ІІ-Бургас” ЕООД
д-р Илка Иванова Баева;
 “МЦ-ІІ-Бургас” ЕООД
д-р Емилия Драгомирова Драганова;
и предлага на Кмета на Община Бургас да сключи договор за възлагане на
управлението на лечебните заведения.
2. Комисията да удължи срока за подаване на заявление за участие в
конкурса за избор на управители на “МЦ-І-Бургас” ЕООД, съгласно Наредба
№ 9 по Закона за лечебните заведения.
Решението по т.2 да се публикува по реда на т.3, ал.2 от Наредба № 9 за
УРПКВУЛЗ.
3. Утвърждава възнаграждение на всеки член на Комисията за
организиране и провеждане на конкурса за избор на управители на лечебни
заведения – по 50 лева за всяко заседание.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими
имоти, съставляващи УПИ V-20 и УПИ ІХ-20 в кв.31 по ПУППРЗ на ж.к. “Братя Миладинови”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се извърши доброволна делба между ОБЩИНА БУРГАС от една
страна и ГАНКА МИНЧЕВА ЧАРДАКОВА с ЕГН 3406190757 и постоянен
адрес: гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.4, вх.2, ет.8, ап.40 и ИРИНА
ЛУКОВА ПОПОВА с ЕГН 5812300656 и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.
“Бр.Миладинови”, бл.4, вх.1, ет.2, ап.3 от друга страна, на недвижим имот,
представляващ бивш УПИ V-20 в кв.31 по предходен план на ж.к.
“Бр.Миладинови”, гр.Бургас, който съгласно Заповед № 60/16.01.2006 г. на
зам.-кмета на Община Бургас и Заповед № 849/15.05.2006 г. на гл.архитект на
Община Бургас е разделен и са обособени два нови УПИ V-20 и УПИ ІХ-20,
съответстващи на квотата на съсобственост на двете страни, както следва:
1. Община Бургас получава в дял и става собственик на урегулиран
поземлен имот /УПИ/ ІХ-20 в кв.31 по плана на ж.к.
“Бр.Миладинови”, гр.Бургас, целият с площ от 208 кв.м., при
граници: изток – УПИ ІІ и УПИ ІV; запад – терен за озеленяване;
север – ул. “Гочо Иванов”; юг – УПИ V-20, на стойност 138 300 /сто
тридесет и осем хиляди и триста/ лева;

2. Ганка Минчева Чардакова и Ирина Лукова Попова получават в дял и
стават собственици на урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-20 в кв.31
по ПУП-ПРЗ на ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.Бургас, целият с площ от
184 кв.м., при граници: изток – УПИ ІV; запад – терен за
озеленяване; север – УПИ ІХ-20; юг – бул. “Сан Стефано”, на
стойност 122 400 /сто двадесет и две хиляди и четиристотин/ лева;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими
имоти, съставляващи УПИ ХХ-412 и УПИ ХІХ-411 в кв.18 по
ПУП-ПРЗ на вилна зона “Минерални бани”, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се извърши доброволна делба между ОБЩИНА БУРГАС и ГЕОРГИ
ДИМОВ ДИМОВ и ИВАН ДИМОВ ДИМОВ, на недвижим имот,
представляващ бивш УПИ ХІХ-411, 412 в кв.18 по предходен план на вилна
зона “Минерални бани”, Община Бургас, от който съгласно Заповед №
607/08.06.2004 г. на зам.-кмета на Община Бургас са обособени два нови УПИ
ХІХ-411 и УПИ ХХ-412, съответстващи на квотата на съсобственост на двете
страни, както следва:
1. Община Бургас получава в дял и става собственик на урегулиран
поземлен имот /УПИ/ ХХ-412 в кв.18 по плана на вилна зона
“Минерални бани”, Община Бургас, целият с площ от 528 кв.м., при
граници: изток – УПИ ХІХ-411; запад – улица; север – УПИ ХVІІІ409, 410; юг – улица, с пазарна стойност 38 016 /тридесет и осем
хиляди и шестнадесет/ лева;
2. Георги Димов Димов с ЕГН 5107100447 и постоянен адрес
гр.Бургас, бул. “Демокрация” № 46, вх.”Б”, ап.7 и Иван Димов
Димов с ЕГН 5308280844 с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Меден

Рудник”, бл.444, вх.5, ет.3, получават в дял и стават собственици на
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІХ-411 в кв.18 по плана на вилна
зона “Минерални бани”, Община Бургас, целият с площ 528 кв.м.,
при граници: изток – улица; запад – УПИ ХХ-412; север – УПИ
ХVІІІ-409, 410; юг – улица, с пазарна стойност 38 016 /тридесет и
осем хиляди и шестнадесет/ лева;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІІ-133 в кв.13 по
плана на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА БАЕВА с ЕГН
4408310658 и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.1, вх.1, ет.8,
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-133 в кв.13 по плана на вилна зона
“Росенец”, Община Бургас, целият с площ 580 кв.м., при граници: изток/север
– улица; изток – УПИ ІІІ-127; юг – УПИ ХVІ-124; запад – УПИ І-126 и УПИ
ХVІІ-125, за сумата 16 328 /шестнадесет хиляди триста двадесет и осем/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ VІІ-73 в кв.9 по
плана на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ИВАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ с ЕГН
5205220468 и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.30, ет.2, ап.4,
урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-73 в кв.9 по плана на вилна зона
“Росенец”, Община Бургас, целият с площ 600 кв.м., при граници: север –
УПИ І-74; изток – УПИ VІ-80; юг – улица; запад – улица, за сумата 16 891
/шестнадесет хиляди осемстотин деветдесет и един/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІV-122 в кв.15 по
плана на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ с ЕГН 3403090749 и
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Батак” № 29-а, ет.4, урегулиран поземлен
имот /УПИ/ ІV-122 в кв.15 по плана на вилна зона “Росенец”, Община Бургас,
целият с площ 970 кв.м., при граници: изток – УПИ ХІІІ-123; юг – улица;
запад – УПИ І-120 и УПИ ІІ-119, север – УПИ ІІІ-121, за сумата 27 307
/двадесет и седем хиляди триста и седем/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІХ-115 в кв.14 по
плана на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на СТАЙКО ДИМОВ СТАЙКОВ с ЕГН 2401220749 и
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Цар Самуил” № 12, вх. “В”, урегулиран
поземлен имот /УПИ/ ІХ-115 в кв.14 по плана на вилна зона “Росенец”,
Община Бургас, целият с площ 334 кв.м., при граници: север – УПИ VІІІ-114;
изток – УПИ Х-116; юг – улица; запад – улица, за сумата 9 407 /девет хиляди
четиристотин и седем/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХІ-117 в кв.14 по
плана на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 2, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ГЕОРГИ СТАЙКОВ СТАЙКОВ с ЕГН 5306150492 и
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.86, вх.1, урегулиран поземлен
имот /УПИ/ ХІ-117 в кв.14 по плана на вилна зона “Росенец”, Община Бургас,
целият с площ 405 кв.м., при граници: север – УПИ VІІІ-114; изток – улица;
юг – УПИ ХІІ-118; запад – УПИ Х-116, за сумата 11 406 /единадесет хиляди
четиристотин и шест/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІХ-68 в кв.7 по
плана на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се продаде на АНКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА с ЕГН 3305160456 и
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Александровска” № 115-а и ИЛИНА
ГЕОРГИЕВА ГАГОВА с ЕГН 5810200895 и постоянен адрес гр.Бургас, бул.
“Демокрация” № 22, урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ-68 в кв.7 по плана
на вилна зона “Росенец”, Община Бургас, целият с площ 535 кв.м., при
граници: север – УПИ Х-66; изток – УПИ VІІІ-67; юг – улица; запад – улица,
за сумата 15 061 /петнадесет хиляди шестдесет и един/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на идеална част от
недвижим имот, находящ се в с.Изворище, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се продаде на “СУПЕРФЛАЙ” ООД, гр.Бургас, вписано в регистъра
на търговските дружества под № 1157, том 50, стр.180 по ф.д. № 1973/2005 г.
на БОС, с адрес: с.Изворище, Община Бургас, Данъчен № 4020031706,
Булстат 102928194, с управител РОДЖЪР ГЛЕН ФЕТЕАН, гражданин на
Нова Зеландия, паспорт № N002249, издаден на 06.06.1997 г. от Консулска
служба – Лондон, чрез пълномощниците му Красимир Димитров Конакчиев с
ЕГН 4406296669 с пълномощно рег.№ 3725/2005 г. и Роза Кирилова Кирева –
Иванова с ЕГН 7208010556 с пълномощно рег.№ 1816/2005 г. и двете на
нотариус Марияна Анастасова – Тумбакова с рег.№ 464 на НК на РБългария,
недвижим имот, представляващ 15/1150 идеални части от УПИ ХІІІ-52 в
кв.32 по плана на с.Изворище, Община Бургас, целият с площ 1150 кв.м., при
граници: изток – УПИ VІІІ-54, ІХ-53; запад – улица; север – УПИ ХІV-57; юг
– УПИ ХІІ-51, за сумата 180 /сто и осемдесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХХІ-117 в кв.7 по плана на
вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ГЕОРГИ БОЙЧЕВИЧ БОЙЧЕВ с ЕГН 4605050744 и
ЛИЛИЯ СТОЙЧЕВА БОЙЧЕВА с ЕГН 4906010650 и двамата с постоянен
адрес гр.Бургас, ж.к. “П.Р.Славейков”, бл.37, вх.3, ет.4, урегулиран поземлен
имот /УПИ/ ХХІ-117 в кв.7 по плана на вилна зона “Боровете”, Община
Бургас, целият с площ 609 кв.м., при граници: изток – улица; запад – УПИ
ХХХІ; север – УПИ ХХ; юг – УПИ ХХІІ, за сумата 17 052 /седемнадесет
хиляди петдесет и два/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ
І в кв.135, УПИ І в кв.134 и УПИ V в кв.133 по плана на Районен
център – ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас, между Община Бургас
и юридическо лице
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 3, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и “СМОЛЯН
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ООД, чрез извършване на равностойна замяна, като:
1. Община Бургас прехвърля в собственост на “СМОЛЯН
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ООД, вписано с решение по ф.д. №
9629/1995 г., под № 25282, том 298, стр.130 по Търговския
регистър на Софийски градски съд, със седалище и адрес на
управление: гр.София, ул. “Стефан Стамболов” № 15, данъчен №
1223057639, БУЛСТАТ 831807058, представлявано от ХЮСЕИН
ОДИХ АБУ-КАЛБАЙН с ЕГН 6310116089, собствените си:
 1242/8452 идеални части от УПИ І-54 в кв.134 по плана на ж.р.
“Меден Рудник” – Районен център, гр.Бургас, целият с площ
8452 кв.м., при граници: изток – улица към УПИ І, ІІ, ІІІ; запад –
улица; север – улица; юг – улица към кв.135, с пазарна стойност
145 750 /сто четиридесет и пет хиляди седемстотин и петдесет/
лева;

 115/2601 идеални части от УПИ V-54 в кв.133 по плана на ж.р.
“Меден Рудник” – Районен център, гр.Бургас, целият с площ от
2601 кв.м., при граници: изток – улица; запад – улица към
кв.135; север – УПИ ІV-54; юг – улица към кв.136, с пазарна
стойност 13 500 /тринадесет хиляди и петстотин/ лева;
2. Собственикът на имот “СМОЛЯН ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ООД –
гр.София, прехвърля в собственост на Община Бургас, собствените
си 1355/3488 идеални части от УПИ І в кв.135, целият с площ от
3488 кв.м. по плана на ж.р. “Меден Рудник” – Районен център,
гр.Бургас, при граници: североизток – улица; югозапад – улица;
югоизток – УПИ ІІ; северозапад – улица, с пазарна стойност
159 000 /сто петдесет и девет хиляди/ лева.
В резултат на замяната Община Бургас придобива в собственост целия
УПИ І в кв.135, а “СМОЛЯН ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ООД придобива
собствеността върху УПИ І-54 в кв.134 и УПИ V-54 в кв.133 по плана на ж.р.
“Меден Рудник” – Районен център, гр.Бургас.
Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 250 /двеста и
петдесет/ лева се дължи от “СМОЛЯН ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ООД, гр.София.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
28. 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 VІ, кв.25 по плана на ж.к. “Братя
Миладинови”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 3, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на “РИБА КОМЕРС” ООД, гр.Бургас,
регистрирано с решение по ф.д. № 3480/1993 г. на БОС, със седалище и адрес
на управление: гр.Бургас, ул. “Мара Гидик” № 17, Булстат 812117186,
Данъчен № 1021064897, за обект “Магазин за продажба на риба и рибни
продукти”, представляващ едноетажна сграда със застроена площ 37.00 кв.м.,
находяща се в УПИ VІ, кв.25, по плана на ж.к. “Лазур”, гр.Бургас, отреден за
озеленяване и КОО, частна общинска собственост, целият с площ 5052 кв.м.,
при граници: изток – ул. “Родопи”; запад – ул. “Дрин”; север – ул.
“Ст.Кираджиев”; юг – УПИ І, за сумата 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ лв
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
29. 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 І, кв.35 по плана на ж.к. “Лазур”,
гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 5, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на “ТЕХЕКОПРОЕКТ” ООД, гр.Бургас,
регистрирано по ф.д. № 2841/1996 г. на БОС, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, ул. “Калофер” № 1-А, Булстат
102060824, Данъчен № 1021153695, за обект “Еко център”, представляващ
едноетажна сграда със застроена площ 100.00 кв.м., находяща се в УПИ І,
кв.35, отреден за озеленяване и КОО и възлова станция по плана на ж.к.
“Лазур”, гр.Бургас, частна общинска собственост, целият с площ 2167 кв.м.,
при граници: изток – улица; запад – ул. “Калофер”; север – ул. “Места”; юг –
пешеходна пътека, УПИ ІV, за сумата 26 250 /двадесет и шест хиляди двеста
и петдесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
30. 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 І, кв.9, зона “А” в ж.к. “Меден
Рудник”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се учреди на ПЕТКО СТОЯНОВ САЧАНОВ с ЕГН 5202020506 и
постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Меден Рудник”, ул. “Априлци” № 7, право на
строеж за търговски обект “Заведение за бърза закуска – кафе”, със застроена
площ от 110 кв.м. и разгъната застроена площ 259 кв.м., за сумата 30 000
/тридесет хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
31. 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 ІІ, кв.33, зона “В” в ж.к. “Меден
Рудник”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се учреди на НИКОЛА ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ с ЕГН 5609038461 и
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.469, вх. “Г”, ап.80, право
на строеж за търговски обект “Магазин за хранителни стоки”, със застроена
площ 53.15 кв.м., за сумата 7 000 /седем хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
32. 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 ІІ, кв.8 по плана на ж.к.
“Зорница”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на собственици на обекти, изградени по
реда на отменената ал.4 на чл.120 от ППЗТСУ, получили траен
градоустройствен статут, находящи се в УПИ ІІ в кв.8 по плана на ж.к.
“Зорница”, гр.Бургас, частна общинска собственост, целият с площ 3 058
кв.м., при граници: изток – улица; запад – УПИ VІ в кв.8; север – УПИ І в
кв.8, юг – УПИ ІV в кв.8 и тупик, както следва:
1. На ВЛАДИСЛАВ СТАВРЕВ МОРФОВ с ЕГН 4707260548 и
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Зорница”, бл.12, ет.13, ап.2, за
обект “Кафе–еспресо”, представляващ едноетажна сграда със
застроена площ 45.00 кв.м., за сумата 13 500 /тринадесет хиляди и
петстотин/ лева;
2. На НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ с ЕГН 5406172422 и
постоянен адрес гр.Несебър, “Ст. Възел”, бл.4, ет.1, за обект
“Магазин за промишлени стоки”, представляващ едноетажна сграда
със застроена площ 85.00 кв.м., за сумата 25 500 /двадесет и пет
хиляди и петстотин/ лева;

3. На ИВАН НИКОЛОВ ЧИВПИЛОВ с ЕГН 5010220640 и постоянен
адрес гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.32, вх.1, ет.3, за обект “Магазин за
хранителни и промишлени стоки”, представляващ едноетажна
сграда със застроена площ 140.00 кв.м., за сумата 42 000
/четиридесет и две хиляди/ лева;
4. На ГЕОРГИ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ с ЕГН 5905080660 и постоянен
адрес гр.Бургас, ул. “Вардар”, бл.1, вх. “Е”, ет.3, ап.111, за обект
“Кафе – Спортна среща”, представляващ едноетажна сграда със
застроена площ 57.00 кв.м., за сумата 17 100 /седемнадесет хиляди и
сто/ лева;
5. На ЯНЧО ИВАНОВ ЯНЧЕВ с ЕГН 5009080541 и постоянен адрес
гр.Бургас, кв. “Лозово”, ул. “Комуна” № 2, за обект “Магазин за
железария”, представляващ едноетажна сграда със застроена площ
80.00 кв.м., за сумата 24 000 /двадесет и четири хиляди/ лева;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
33. 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 І в кв.17-А по плана на ж.к.
“П.Р.Славейков”, гр.Бургас.
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 20 гласа “за”, против – 3,
въздържали се – 3,
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
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници, относно:
Допълнително субсидиране на читалища, получили субсидия
към Общински съвет – Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие остатъкът от целевата субсидия за дейност през 2006
година на читалищата, да бъде разпределена поравно на:
 с.Драганово
 с.Брястовец
 с.Изворище
 с.Димчево
 с.Черно море
 с.Твърдица
с препоръка, до края на 2006 година, съобразно чл.23, ал.1 от Закона за
народните читалища, читалищните настоятелства да изразходят
предоставените им средства, според реалните им нужди.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Намаляване на средствата от обект 471
– параграф 52 “Кухненско оборудване на ПУ “Отец Паисий” и
обект 51 – параграф 52 “Реконструкция на микрокухня в ОУ
“Васил Левски”, кв. “Горно Езерово”, включени в разчета за
капиталови разходи на Община Бургас за 2006 година и
увеличаване бюджета на ПУ “Отец Паисий” и ОУ “Васил
Левски”, кв. “Горно Езерово” за текуща веществена издръжка
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Да се намалят средствата, заложени в Разчета за капиталови разходи
на Община Бургас за обект 471 “Кухненско оборудване на ПУ “Отец
Паисий” - § 52, функция 03 /от преходен остатък – държавни
дейности/, със сумата 13 650 лева.
2. Да се намалят средствата, заложени в Разчета за капиталови разходи
на Община Бургас за обект 51 “ Реконструкция на микрокухня в ОУ
“Васил Левски”, кв. “Горно Езерово” – § 52, функция 03 /от
преходен остатък – държавни дейности/, със сумата 4 800 лева.
3. Да се завиши бюджета на ПУ “Отец Паисий”, със сумата 13 650 лева
за веществена издръжка /кухненско оборудване/.

4. Да се завиши бюджета на ОУ “Васил Левски” в кв. “Горно Езерово”,
със сумата 4 800 лева за веществена издръжка /оборудване на
микрокухня/.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Пенка Папучарова – Филева –
управител на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, относно:
Изменение в решение № 38, Протокол № 36/31.05.2006 г. на
Общински съвет Бургас в частта му, касаеща “Бивш
хлебозавод”, ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас.
……………………………………………………………
На основание резултатите от поименното гласуване, Общинският съвет
– Бургас, с 20 гласа “за”, против – 12, 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
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Утвърждаване на нови средни месечни
брутни работни заплати в местните дейности към функция
“Култура”.
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 24 гласа “за”, против – 0,
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
№ 37
На 29.06.2006 г. /четвъртък/, 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 седмото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
38. МОЛБИ за опрощаване на вземания
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
По молбата на РУМЯНА БОЕВА ИВАНОВА – дава съгласие за
опрощаване на държавни вземания с лихвите.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

