ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 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 ОСМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
На основание резултатите от гласуванията Общинският съвет – Бургас
прие за разглеждане, следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промяна в поименния състав на Надзорния
съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Необходими неотложни промени в
поименния списък на общински обекти, включени в Разчета за
капиталови разходи за 2006 год.
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Боян Будаков – прокурист
“МБАЛ-Бургас” АД, относно: Включване в програмата за
енергийна ефективност на Община Бургас санирането на
сградата на “МБАЛ-Бургас” АД
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Проект на Наредба за условията и реда
за извършване на административни услуги, чрез използване на
електронно подписани документи от Община Бургас
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Снежана Пренерова и Димитър
Стоянов – общински съветници, относно: Настаняване на работа
на освободени от местата за лишаване от свобода

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ
ІХ-26 и Х-29, кв.13 по плана на с.Твърдица, Община Бургас
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ
VІ-86, кв.7 по плана на с.Димчево, Община Бургас
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ
ІІ-91, кв.8 по плана на с.Димчево, Община Бургас
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ
ІІІ-35, кв.1 по плана на с.Димчево, Община Бургас
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ
ІІ, кв.18 в ж.к. “Лазур”, град Бургас
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на земеделска земя – общинска
собственост, в землището на с.Рудник, със земеделска земя,
собственост на физическо лице, находяща се в землището на
с.Братово, Община Бургас
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имоти,
получили траен градоустройствен статут, в имоти – частна
общинска собственост – УПИ ІІ, кв.23 по плана на ж.к. “Изгрев”,
гр.Бургас
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имоти,
получили траен градоустройствен статут, в имот – частна
общинска собственост – УПИ ІІІ, кв.23 по плана на ж.к.
“Изгрев”, гр.Бургас
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот в ЦГЧ-Бургас, ул. “Цар Симеон І” № 69

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж върху
недвижим имот – частна общинска собственост, отреден за
православен храм в кв. “Лозово”, гр.Бургас
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на земеделски земи
– общинска собственост и остатъчен фонд в землището на
Община Бургас, за стопанската 2006/2007 година
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно
помещение – частна общинска собственост, на сдружение
“Демократичен съюз на жените”, гр.Бургас
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в с.Банево, Община Бургас
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинска
идеална част от имот, представляващ УПИ ХVІ, в кв.18, по
плана на кв. “Сарафово”, гр.Бургас
20. ОСПОРВАНЕ от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, на решение по т.14 от Протокол № 37/29.06.2006 г. на
Общински съвет – Бургас
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложения за мерки, гарантиращи
качеството на възстановителните работи, след прокопавания на
улични и тротоарни настилки и зелени площи
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за вътрешно
пренасочване на финансови средства от Разчета за капиталови
разходи за 2006 г., от обект на обект
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за вътрешно
пренасочване на финансови средства, предвидени в Разчета за
капиталови разходи за 2006 г.

24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на цени на услуги от ЗМДТ
по чл.6, ал.2 по предложение на Дирекция “УТАС”
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Увеличаване капитала на “ПФК
Черноморец-919” ЕАД – гр.Бургас. Промяна наименованието,
адреса на управление, начина на управление, предмета на
дейност и устава на дружеството
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет и Руси Динев Куртлаков – зам.председател на Общински съвет, относно: Безплатни погребения
на ветераните от войните в България
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински
съвет
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Утвърждаване на средни месечни
брутни работни заплати, лимит за численост на персонала и
фонд “Работна заплата” за 2006 година
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне на основните месечни
работни заплати на кметовете на кметства при Община Бургас
30. 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”
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Определяне на
основната работна заплата на кмета на Община Бургас
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Кънчо Иванов Марангозов –
общински съветник, председател на комисия за провеждане на

конкурс за управител на “Медицински център-І-Бургас” ЕООД,
относно: Определяне на дата за провеждане на конкурса
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Емилия Драганова – управител
на
“Медицински
център-ІІ-Бургас”
ЕООД,
относно:
Утвърждаване на разходи за закупуване на медицинска
апаратура
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП-ПР на терен,
предвиден за озеленяване в ж.к. “Братя Миладинови” – Бургас,
по чл.9, ал.3 от ЗУТ
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП-ПРЗ на терен,
предвиден за озеленяване и благоустрояване в ж.к.
“П.Р.Славейков” – Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв.15
– терен, предвиден за озеленяване и благоустрояване по
действащия план на ж.к. “Изгрев” – Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв.19
– терен, предвиден за комплексно жилищно застрояване,
комплексно обществено обслужване и Районен парк, по
действащия план на ж.к. “Изгрев” – Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на терен,
предвиден за озеленяване и благоустрояване в УПИ І, кв.13 в
ж.к. “Изгрев” – Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на терени,
предвидени за озеленяване в УПИ І, кв.4 в ж.к. “Зорница” –
Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на терен,

предвиден за озеленяване в УПИ І, кв.4 в ж.к. “Зорница” –
Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Станислав Касъров – ликвидатор на
“Спортни имоти, паркинги и гаражи” ЕООД в ликвидация,
относно: Финансиране, във връзка с ликвидацията на “Спортни
имоти, паркинги и гаражи” ЕООД и прехвърляне на вземания
от “Спортни имоти, паркинги и гаражи” ЕООД на Община
Бургас
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълнение в списъка за изплащане
на транспортни разходи на длъжностни лица
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Преименуване на Общински съвет по
наркотични вещества в Областен съвет по наркотични
вещества, утвърждаване структура на съвета и на Превантивноинформационния център
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на
персонална пенсия на деца – сираци
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне възнагражденията на
управителите на лечебни заведения – еднолични дружества с
ограничена отговорност, изцяло с общинско имущество
46. МОЛБА за опрощаване на вземане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промяна в поименния състав на Надзорния съвет
на Общинска агенция за приватизация – Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА в състава на Надзорния съвет на Общинска агенция по
приватизация, считано от 01.09.2006 година – НАЙДЕН МИТКОВ МИЛКОВ.
/на мястото на Стефан Атанасов Чапкънов/.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Необходими неотложни промени в
поименния списък на общински обекти, включени в Разчета за
капиталови разходи за 2006 год.
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
1. Намалява се годишната задача за 2006 г. със 104 000 лв. на обект №
416 – фонд “ИБФ” от 125 000 лв. на 21 000 лв., с които да се изпълни
“Фасадно осветление на храм-паметник “Св.Св.Кирил и Методий”.
2. Завишава се годишната задача за 2006 г. на обект № 341 – ул. “Ален
мак”, ж.к. “Меден Рудник” с 30 000 лв. от фонд “ИБФ”.
3. Завишава се стойността на обект № 143 “Паметници” с 8 000 лв. от
фонд “ИБФ”.
4. В § 5100, функция 06 в Разчета за капиталови разходи – 2006 г. се
включва нов обект: "Подмяна външен топлопровод от сградата на
Община Бургас до сградата на “Нармаг”, с годишна задача 35 000 лв.
от фонд “ИБФ”.
5. В § 5100, функция 03 в Разчета за капиталови разходи – 2006 г. се
включват нови обекти:

 Основен ремонт на старата училищна сграда на ОУ “Васил
Левски”, кв. “Горно Езерово”, с годишна задача 22 000 лв. от
фонд “ИБФ”;
 Основен ремонт на покривна хидроизолация на ОУ “Найден
Геров”, ж.к. “Меден Рудник”, на стойност 9 000 лв., с ДДС от
фонд “ИБФ”;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Боян Будаков – прокурист “МБАЛБургас” АД, относно: Включване в програмата за енергийна
ефективност на Община Бургас санирането на сградата на “МБАЛБургас” АД
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ необходимите средства за осъществяване на
проекта да бъдат заложени в бюджета на Община Бургас и обектът да бъде
включен в Общинската програма за енергийна ефективност.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Проект на Наредба за условията и реда за
извършване на административни услуги, чрез използване на
електронно подписани документи от Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Наредба за условията и реда за извършване на
административни услуги, чрез използване на електронно подписани
документи от Община Бургас, съгласно приложения към докладната записка,
проект.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Снежана Пренерова и Димитър Стоянов –
общински съветници, относно: Настаняване на работа на освободени
от местата за лишаване от свобода
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ЗАДЪЛЖАВА управителите на търговски дружества с участие на
Община Бургас с над 50% в капитала им, до 10-то число на всяко тримесечие
да представят в Наблюдателната комисия информация за незаетите работни
места за общи и/или нискоквалифицирани работници, като по искане на
Наказателната комисия да назначават на работа подходящи лица
освободените от местата за лишаване от свобода, като техният брой в едно
предприятие не може да бъде повече от двама.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ26 и Х-29, кв.13 по плана на с.Твърдица, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДАТ на Стоянка Георгиева Ринкова с ЕГН 5509260773 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник” бл.420, вх. “К”, ет.5, ап.195
и Неда Георгиева Казлачева с ЕГН 5904140511 и постоянен адрес: гр.Бургас,
кв. “Крайморие”, ул. “Бриз” № 7, недвижими имоти – частна общинска
собственост, както следва:
 207/697 идеални части от УПИ ІХ-29 в кв.13 по плана на
с.Твърдица, Община Бургас, целият с площ от 697 кв.м., при
граници: североизток – улица; югозапад – УПИ ХІІ-27; югоизток –
УПИ Х-29; северозапад – УПИ VІІ-31 и VІІІ-30, за сумата от 4 500
/четири хиляди и петстотин/ лева;
 235/845 идеални части от УПИ Х-29 в кв.13 по плана на с.Твърдица,
Община Бургас, целият с площ от 845 кв.м., при граници:
североизток – улица; югозапад – УПИ ХІІ-27; югоизток – ПИ ХІ-28;
северозапад – УПИ ІХ-29, за сумата от 5 000 /пет хиляди/ лева;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ86, кв.7 по плана на с.Димчево, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Иван Димитров Христов с ЕГН 4204090645 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Копривщица” № 95, Ирина Димитрова
Иванова с ЕГН 3909010456 и постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Батак” № 43 и
Христо Димитров Христов с ЕГН 4703300745 и постоянен адрес: гр.Бургас,
ж.к. “П.Р.Славейков” бл.22, вх. “Д”, недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 11/633 идеални части от УПИ VІ-86 в кв.7 по
плана на с.Димчево, Община Бургас, целият с площ от 5 333 кв.м., при
граници: изток – УПИ VІІ-86; запад – улица; север – УПИ V-85; юг – улица,
на стойност 165 /сто шестдесет и пет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-91,
кв.8 по плана на с.Димчево, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Марийка Димова Липоросова с ЕГН 3209180652 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Лазур” бл.13 и Дима Иванова Табакова с
ЕГН 5606140459 и постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Ивайло” № 6, недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ 25/843 идеални части от
УПИ ІІ-91 в кв.8 по плана на с.Димчево, Община Бургас, целият с площ от
843 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІІ-90; запад – УПИ І-96; север – улица;
юг – УПИ VІІІ-92, за сумата от 375 /триста седемдесет и пет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ35, кв.1 по плана на с.Димчево, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Асен Димитров Велков с ЕГН 5905180740 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Рилска” № 20, Надежда Статулова Георгиева
с ЕГН 5609210858 и постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Ивайло” № 45 и
Желязко Статулов Георгиев с ЕГН 5410230642 и постоянен адрес: гр.Бургас,
ул. “Ивайло” № 45, недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 110/2300 идеални части от УПИ ІІІ-35 в кв.1 по плана на
с.Димчево, Община Бургас, целият с площ от 2300 кв.м., при граници:
североизток – УПИ ІV-35, V-36, VІІІ-36 и VІІ-37; югозапад – УПИ ІІ-34;
северозапад – край на регулацията; югоизток – улица, за сумата от 1 650
/хиляда шестстотин и петдесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ,
кв.18 в ж.к. “Лазур”, град Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Демир Георгиев Попов с ЕГН 2701200846 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Лазур” бл.71, ет.3, ап.4, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 25.50/225 идеални части от
УПИ ІІ-231 в кв.18 по плана на ж.к. “Лазур”, гр.Бургас, целият с площ от 225
кв.м., при граници: северозапад – улица откъм УПИ І в кв.13; югоизток –
УПИ ІІІ-232; юг – ул. “Калофер”, за сумата от 12 750 /дванадесет хиляди
седемстотин и петдесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на земеделска земя – общинска
собственост, в землището на с.Рудник, със земеделска земя,
собственост на физическо лице, находяща се в землището на
с.Братово, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ИЗВЪРШИ замяна на земеделска земя – частна общинска
собственост, със земеделска земя, собственост на Катя Христова Иванова с
ЕГН 5904190657 и постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Александър Велики” №
13, вх.2, ет.3, както следва:
1. Катя Христова Иванова прехвърля в собственост на Община Бургас
земеделска земя с обща площ 19.245 дка, находяща се в землището
на с.Братово, Община Бургас, представляваща:
 имот № 006044 – нива, с площ 9.497 дка, ІІІ категория, м. “Съзлъка”,
при граници: поземлени имоти №№ 006041, 000040, 006020, 000035,
на стойност 14 056 /четиринадесет хиляди петдесет и шест/ лева;
 имот № 007047 – нива, с площ 9.748 дка, ІV категория, м. “Алтън
тарла”, при граници: поземлени имоти №№ 007044, 000067, 007050,
007049, 007048 и 000065, на стойност 10 528 /десет хиляди
петстотин двадесет и осем/ лева;
Общата пазарна стойност на цитираните имоти е в размер на 24 584
/двадесет и четири хиляди петстотин осемдесет и четири/ лева.

2. В замяна на прехвърлените недвижими имоти, Община Бургас
прехвърля в собственост на Катя Христова Иванова, земеделска земя
– частна общинска собственост, с обща площ 19.444 дка, находяща
се в землището на с.Рудник, Община Бургас, представляваща:
 имот № 029014 – пасище, мера с площ 9.234 дка: ІV категория –
9.229 дка, ІХ категория – 0.005 дка, м. “Одун Йолу”, при граници:
поземлени имоти №№ 000065, 000102, 029002 и 000035, на стойност
14 959 /четиринадесет хиляди деветстотин петдесет и девет/ лева;
 имот № 029015 – пасище, мера с площ 10.210 дка: ІV категория –
2.694 дка, ІХ категория – 7.516 дка, м. “Одун Йолу”, при граници:
поземлени имоти №№ 000035 и 000032, на стойност 9 700 /девет
хиляди и седемстотин/ лева;
Пазарната стойност на двата имота е общо 24 659 /двадесет и четири
хиляди шестстотин петдесет и девет/ лева.
Разликата в пазарните стойности на заменяемите имоти в размер на 75
/седемдесет и пет/ лева, не се дължи от Община Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имоти,
получили траен градоустройствен статут, в имоти – частна общинска
собственост – УПИ ІІ, кв.23 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДА СЕ УЧРЕДИ право на строеж за обекти, изградени по реда на
отменената ал.4 на чл.120 от ППЗТСУ, получили траен градоустройствен
статут, находящи се в УПИ ІІ, кв.28, по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас,
целият с площ 237 кв.м., при граници: североизток – УПИ І в кв.23;
северозапад – улица; югоизток – УПИ ІІІ в кв.23; югозапад – УПИ ІІІ в кв.23,
актуван с акт № 4217/05.04.06 година за частна общинска собственост, както
следва:
1. На ЕТ “ПРЕЛОМ” Д.Д. – ДИМИТЪР ДЯНКОВ”, град Бургас,
регистриран по ф.д. № 9887/91 г. по описа на Бургаски окръжен съд,
с данъчен № 1021045256, БУЛСТАТ 040543395, със седалище и
адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.1, вх.4, ет.3,
представляван от Димитър Маринов Дянков с ЕГН 5409143080, за
обект “Магазин за посадъчен материал”, представляващ
едноетажна сграда със застроена площ 28.53 кв.м., за сумата 6 300
/шест хиляди и триста/ лева.

2. На ЕТ “ДИМКА ГАНЕВА – КЪНЧО ГАНЕВ”, град Бургас,
регистриран по ф.д. № 2783/04 г. по описа на Бургаски окръжен съд,
с данъчен № 1021452366, БУЛСТАТ 102896444, със седалище и
адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. “П.Р.Славейков”, бл.59, вх.2,
ет.8, представлявано от Кънчо Петров Ганев с ЕГН 4003180541 за
обект “Магазин за хранителни стоки”, представляващ едноетажна
сграда със застроена площ 28.53 кв.м., за сумата 6 300 /шест хиляди
и триста/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имоти,
получили траен градоустройствен статут, в имот – частна общинска
собственост – УПИ ІІІ, кв.23 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
ДА СЕ УЧРЕДИ право на строеж за обекти, изградени по реда на
отменената ал.4 на чл.120 от ППЗТСУ, получил троен градоустройствен
статут, находящи се в УПИ ІІІ в кв.23 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас,
целият с площ 525 кв.м., при граници: североизток – УПИ І и ІІ в кв.23;
северозапад – улица; югоизток – УПИ І в кв.23; югозапад – улица, актуван с
акт № 4218/05.04.06 г. за частна общинска собственост, както следва:
1. На “БУРГАС МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ” ЕООД – гр.Бургас, регистриран
по ф.д. № 744/01 г. по описа на Бургаски окръжен съд, с данъчен №
1021371471, БУЛСТАТ 102685372, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ж.к. “П.Р.Славейков”, бл.40, вх.4, ет.1,
представлявано от Христо Николов Христов с ЕГН 3409300462, за
обект “Магазин за месо и колбаси”, представляващ едноетажна
сграда със застроена площ 54.6 кв.м., за сумата 12 000 /дванадесет
хиляди/ лева.

2. На “ИНВЕСТ СТРОЙПРОЕКТ” – гр.Бургас, регистриран по ф.д. №
1259/03 г. по описа на Бургаски окръжен съд, с Данъчен №
1021414448, БУЛСТАТ 102844440, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ул. “Александър Стамболийски”, бл.51, ет.2,
ап.8, представлявано от Желязка Станева Канева с ЕГН 3612240659,
за обект “Магазин за риба и рибни изделия”, представляващ
едноетажна сграда със застроена площ 54.7 кв.м., за сумата 12 000
/дванадесет хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот в ЦГЧ-Бургас, ул. “Цар Симеон І” № 69
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Димитър Атанасов Димитров с ЕГН 5304220744 и
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Гладстон” № 18, Вела Василева Блажева с
ЕГН 3310130456 и постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Цар Симеон І” № 69,
“Вичван – Г” ООД, гр.Бургас, регистрирано по ф.д. № 2685/1995 г. на
Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.
“Д-р Нидер” № 26, представлявано от управителя Вичо Георгиев Ванев с ЕГН
3704160749 и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “П.Р.Славейков”, бл.36, вх.4,
ет.1, Ваня Методиева Динева с ЕГН 5405080851, чрез пълномощника си
Валентина Андонова Чакърова с ЕГН 7005080655 и постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.96, вх.”Г”, ет.5, Христина Руменова
Антонова с ЕГН 7312060653, лично и като пълномощник на Женя Руменова
Данаджикова с ЕГН 7505240577 и двете с постоянен адрес гр.Търговище, ул.
“Трайко Китанчев” № 9, ет.3, ап.9, Минчо Иванов Минчев с ЕГН 3202220542
с постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Цар Симеон І” № 69 и Милка Минчева
Минчева с ЕГН 3309170653 и постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Цар Симеон І”
№ 69, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 38/234

идеални части от урегулиран поземлен имот ХХІV-1236 в кв.110-А по плана
на ЦГЧ-Бургас, целият с площ от 234 кв.м., при граници: североизток – УПИ
ІІ-1238; югоизток – УПИ ХХІІІ-1235; югозапад – ул. “Цар Симеон І” № 69;
северозапад – УПИ І-1237, за сумата 50 000 /петдесет хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж върху
недвижим имот – частна общинска собственост, отреден за
православен храм в кв. “Лозово”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДА СЕ УЧРЕДИ на Църковно настоятелство “Св.Георги Победоносец”
в кв. “Лозово”, гр.Бургас с БУЛСТАТ 102922661 и Данъчен № 4020025595,
представлявано от високоблагоговейния иконом Петър Андонов Франгин с
ЕГН 5509309148, безвъзмездно правото да построи сграда – Православен
храм, със застроена площ от 110 кв.м. в УПИ ІІ, кв.20, кв. “Лозово”,
гр.Бургас, целият с площ от 2 890 кв.м., при граници: изток – улица; запад –
улица; север – УПИ ІV; юг – УПИ ІІІ, съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ на кв.
“Лозово”, гр.Бургас и одобрени строителни книжа.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на земеделски земи –
общинска собственост и остатъчен фонд в землището на Община
Бургас, за стопанската 2006/2007 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
1. ДА СЕ ОТДАДАТ под наем, чрез провеждане на търгове по реда на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинските имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас,
обработваемите земеделски земи – общинска собственост и
свободните такива от остатъчния фонд в землищата на територията
на Община Бургас за 2006/2007 стопанска година, по списък –
предложение на Общинска служба земеделие и гори – гр.Бургас.
2. ОПРЕДЕЛЯ начални тръжни цени на годишния наем за декар,
определените съгласно Приложение № 1 – неразделна част от
настоящото решение, представляващи два пъти основния размер на
наема за Държавния поземлен фонд, определен със Заповед № РД
46-327/17.04.2003 г. на Министъра на земеделието и горите.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение –
частна общинска собственост, на сдружение “Демократичен съюз на
жените”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ОТДАДЕ под наем за срок от 5 /пет/ години на сдружение
“Демократичен съюз на жените” – гр.Бургас, регистрирано по ф.д. №
2538/1999 г., ЕФН 0299025381 по описа на Бургаски окръжен съд, със
седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. “Цар Симеон І” № 111,
представлявано от Станка Господинова Панайотова с ЕГН 4608230755 и
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Славянска” № 56, ет.4, недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул. “Цар Симеон І” №
111, представляващ подблоково помещение – партер, в осеметажна жилищна
сграда, с обща полезна площ 70.20 кв.м., при граници: изток – външен зид и
вътрешно квартално пространство; юг – външен зид по ул. “Юрий Венелин”;
запад – външен зид по ул. “Цар Симеон”; север – стълбище; отгоре – жилища
и отдолу – изби, при заплащане на месечен наем, в размер на 84.24 /осемдесет
и четири цяло и двадесет и четири/ лева, без ДДС.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в с.Банево, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Марийка Пенчева Стефанова с ЕГН 4511206792 и
постоянен адрес гр.София и Атанас Пенчев Пенев с ЕГН 4312060540 и
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Изгрев” бл.31, вх.2, ет.3, недвижим имот от
45.00 кв.м. идеални части от УПИ VІ-58 в кв.52 по плана на с.Банево, Община
Бургас, целият с площ 865 кв.м., при граници: изток – УПИ VІІ-507, VІІІ-506;
запад – УПИ V-509; север – улица; юг – УПИ ХІ-502, за сумата 1 500 /хиляда
и петстотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинска
идеална част от имот, представляващ УПИ ХVІ, в кв.18, по плана на
кв. “Сарафово”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Милка Колева Пионова с ЕГН 4605060819, Емил
Колев Пионов с ЕГН 7511220585, двамата с постоянен адрес гр.Бургас, кв.
“Сарафово”, ул. “Октомври” № 57 и Милена Колева Сотирова с ЕГН
6911130838 и постоянен адрес кв. “Сарафово”, ул. “Баба Тонка” № 28,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 183/683
идеални части от УПИ ХVІ-50 в кв.18 по плана на кв. “Сарафово” гр.Бургас,
целият с площ 683 кв.м., при граници: североизток – улица между о.т.32 и
о.т.33; северозапад – УПИ ХVІІ; югозапад – улица между о.т.26 и о.т.34;
югоизток – улица между о.т.32 и о.т.34, за сумата 30 400 /тридесет хиляди и
четиристотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
20. ОСПОРВАНЕ от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, на решение по т.14 от Протокол № 37/29.06.2006 г. на
Общински съвет – Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, със 17 гласа “за”, против –
9, въздържали се – 11,
Р Е Ш И:
НЕ ПОТВЪРЖДАВА решението си, прието по т.14 от дневния ред на
заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 29 юни 2006 година –
Протокол № 37.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложения за мерки, гарантиращи
качеството на възстановителните работи, след прокопавания на
улични и тротоарни настилки и зелени площи
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1.

В точка 1 – депозитите се допълват и променят, както следва:

Вид на
техническата
инфраструктура
1

Водопровод,
топлопровод,
газопровод

Категория на
настилката или
зелената площ
2

Големина
на изкопа
/кв.м./

Депозит за
общи
мрежи
лв./кв.м.

Депозит за
домови откл.
лв./кв.м.
/става/

3

4

5

средно

1

65

100

Улици – тежко
движение
Улици – много
тежко движение
Паваж
Тротоар
Затревена площ
Алеи от паркове и
градинки

1

80

120

1

91

140

1
1
1

54
57
15
30

80
85
50
80

Улици –
движение

Улици – средно
1
79
120
движение
Улици – тежко
1
111
165
движение
Улици – много
1
121
180
тежко движение
Паваж
1
67
100
Тротоар
1
59
90
Затревена площ
1
15
70
Алеи от паркове и
1
30
100
градинки
Улици – средно
1
46
70
движение
Улици – тежко
1
70
105
движение
Улици – много
1
76
115
тежко движение
Паваж
1
44
65
Тротоар
1
40
60
Затревена площ
1
15
50
Алеи от паркове и
1
30
60
градинки
В точка 3 – след текста: “ ще се извършва…”, се допълва “ от
Директорите и ”;
В точка 4
б. “а” се допълва: “подписан от гл.специалист “Строителство” и
Директора при Териториалните дирекции”.
б. “б” – текстът “6-месечен гаранционен срок”, се променя: “10месечен срок”;
В точка 5
текстът: “ в едногодишен срок”, се променя: “ в 10-месечен срок “
Допълва се с нова точка 6 – “За извършване на прокопавания
задължително се издава разрешение за изкопни работи, с указан срок
за изпълнение и възстановяване, след внасяне на съответния
депозит”.
……………………………………………………………

Канализация

Кабели

2.
3.
4.
5.

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за вътрешно пренасочване на
финансови средства от Разчета за капиталови разходи за 2006 г., от
обект на обект
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30
гласа “за”, против – 2, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ в Разчета за капиталови разходи – 2006 година да се
намалят годишните задачи на изброените по-долу обекти, като освободените
средства, общо 1 305 000 /в т.ч. 386 хил.лв. от фонд ИБФ, 919 хил.лв. от
банков кредит/, се пренасочат, както следва:
 За обект № 524 “Източно платно на бул. “Демокрация” – било 241 000 от
банков кредит /+305 хил.лв. от ИБФ/, става – 546 000 /годишна задача/;

За обект
№ 525 “Реконструкция на бул. “Стефан Стамболов” – било банков
кредит 400 000 /+919 000 от банков кредит и +81 000 от ИБФ/ става –
1 400 000 /годишна задача/;
ОБЕКТИ предложени за намаляване на годишната задача, която не
може да бъде усвоена през 2006 година и ще се предвиди за 2007 година:

№ на
обект

Име
на обекта

Било
хил.лв.

Става
хил.лв.

Разлика
хил.лв.

1

2

3

4

5

259

ППР – за Дневен център, ж.к.
“Изгрев”, § 5200, ф-я 05
“Разширение – гробишен парк”, §
5200, ф-я 06
“Ул.осветление “Възраждане” –
ІІІ етап, § 5200, ф-я 06
“Реконструкция ул.осветление –
ЦГЧ”, § 5200, ф-я 06
“Междубл.пространство – ж.к.
“Бр.Миладинови”, § 5200, ф-я 06
“Спортна площадка до плувен
басейн”, § 5200, ф-я 06
“Улично осветление бл.88-93, ж.к.
“Бр.Миладинови”, § 5200, ф-я 06
“Улица от бл. 54 - 55, ж.к.
“П.Р.Славейков”, § 5200, ф-я 06
“Подход до бл. 78, ж.к. “Лазур”,
§ 5200, ф-я 06
“Път до параклис “Св.Петка”,
§ 5200, ф-я 06
“Кръстовище “Мария Луиза” –
“Сан Стефано”
“Реконструкция ул. “Мария
Луиза”
Пътна връзка с.Твърдица –
с.о. “Батака”
Общо от фонд ИБФ и Б.кредит

ИБФ
60
Б.кредит
127
Б.кредит
120
Б.кредит
158
ИБФ
130
ИБФ
132
ИБФ
86
Б.кредит
165 430
Б.кредит
125 500
Б.кредит
61 500
Б.кредит
127
Б.кредит
124
Б.кредит
95

0

60

0

127

0

120

0

158

0

130

12
ППР
10
ППР
65 430

120

55 500

70

11 500
ППР
20
ППР
20
ППР
12
ППР

50

98
137
94
322
323
417
325
343
347
458
446
498

76
100

107
104
83
1 305

в т.ч. от фонд:

ИБФ
386 хил.лв.
Банков кредит
919 хил.лв.
Общо
1 305 хил.лв.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за вътрешно пренасочване на
финансови средства, предвидени в Разчета за капиталови разходи за
2006 г.
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие в Разчета за капиталови разходи – 2006 година,
средствата, предвидени за обекти №№ 436, 439 и 440 да се увеличат с 50
хил.лв., които да се сторнират от обект № 438. Поименното разпределение е
посочено в приложената по-долу таблица, в която са изписани обектите и
средствата по източници на финансиране.
№
обект

Наименование
на обекта

Било
Източник – х.лв.

Става
Източник – х.лв.

1

2

3

4

436

ОПЕЕ – Газифициране училище
“Бр.Миладинови”, § 5206, ф-я 03
ОПЕЕ – Газифициране ЦДГ № 6,
§ 5206, ф-я 03
ОПЕЕ – Газифициране ДЯ № 3,
§ 5206, ф-я 04
ОПЕЕ–Училища–енергоспестяв.
мерки, § 5206, ф-я 03
Общо по източник за
финансиране:

СБС – 40

СБС – 50

Б.кредит – 25

Б.кредит – 40

СБС – 25

СБС – 50

СБС – 40
Б.кредит – 47
СБС – 105
Б.кредит – 72

СБС – 5
Б.кредит – 32
СБС – 105
Б.кредит – 72

439
440
438

2. Дава съгласие с оставащите 37 хил.лв. /5 хил.лв. – СБС и 32 хил.лв. –
Б.кредит/ за сборен обект № 438 – “ОПЕЕ – Училища – енергоспестяващи
мерки”, в рамките на една поръчка да се изпълни:
 Подмяна зидан котел тип “Уни” в локалното котелно на сградата на
ГРЕ “Г.С.Раковски” и ПМГ “Акад.Н.Обрешков”;
 Подмяна на циркулационни помпи за отопление с енергоефективни
помпи, по списък одобрен от зам.-кмета по образование.
3. Дава съгласие със средствата за сборен обект № 497 – “ОПЕЕ –
енергоспестяващи мерки в ЦДГ и ОДЗ”, в рамките на 33 хил.лв. /25 хил.лв. –
СБС и 8 хил.лв. – Б.кредит/, да се възложат два подобекта:
 Енергоспестяващи мерки /подмяна на горелка, помпа и зидан котел
тип “Уни”/ в локалното котелно на сградата на ЦДГ № 20, гр.Бургас
– 15 хил.лв.;
 Енергоспестяващи мерки /термовентили, помпи и ПВС-дограма със
стъклопакет/, за сградата на ЦДГ № 4, с.Рудник – 18 хил.лв.;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на цени на услуги от ЗМДТ по
чл.6, ал.2 по предложение на Дирекция “УТАС”
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ЗАВИШИ цената за 1 куб.м. “Разрината земна маса” от 1.50
лв./куб.м. на 2.50 лв./куб.м. за доставени земни маси от строителни обекти от
ЦГЧ, комплексите, кварталите и съставните селища на Община Бургас до
депото на Общината.
Контролът за недопускане на безразборно извозване и изхвърляне на
земните маси на нерегламентирани места е задължение на: фирмата,
поддържаща депото и фирма “Чистота”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Увеличаване капитала на “ПФК
Черноморец-919” ЕАД – гр.Бургас. Промяна наименованието, адреса
на управление, начина на управление, предмета на дейност и устава
на дружеството
……………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
І. Отменя решението си по т.3 от Протокол № 36/31.05.2006 г., в частта
му, относно апортирането на недвижимите имоти.
ІІ. Увеличава капитала на “ПФК Черноморец-919” ЕАД – гр.Бургас от
250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева на 500 000 /петстотин хиляди/ лева,
като новите 25 000 /двадесет и пет хиляди/ броя поименни акции, с
номинална стойност на всяка една – 10 /десет/ лева, бъдат записани от “ПФК
Нафтекс” АД – гр.Бургас, рег. по ф.д. № 856/1999 г. на Бургаския окръжен
съд, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, Спортен
комплекс “Нафтекс”.
ІІІ. Приема “ПФК Нафтекс” АД, рег. по ф.д. № 856/1999 г. на
Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.
“Лазур”, Спортен комплекс “Нафтекс”, срещу записани 25 000 /двадесет и пет
хиляди/ броя акции, с номинална стойност на всяка една – 10 /десет/ лева, на
обща стойност – 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева, равняваща се на
50% от стойността на капитала, като акционер в “ПФК Черноморец-919” ЕАД
– гр.Бургас.
ІV. Променя наименованието на “ПФК Черноморец-919” ЕАД на
“Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас” АД.

V. Променя адреса на управление на дружеството от ул. “Христо
Фотев” № 21, гр.Бургас на: ж.к. “Лазур”, Спортен комплекс “Лазур”,
гр.Бургас.
VІ. Допълва предмета на дейност на дружеството с “преотстъпване на
футболисти, създаване на детско-юношеска школа и осъществяване
подготовка на деца и юноши за професионални състезатели по футбол”.
VІІ. Променя начина на управление на дружеството от едностепенна на
двустепенна система.
VІІІ. Освобождава членовете на Съвета на директорите Пенчо Стоянов
Черкезов, Димитър Петров Димитров, Златко Георгиев Янков, Васил Ангелов
Григоров и Валентин Костов Делиминков.
ІХ. Приема промени в Устава на ПФК Черноморец-919” ЕАД –
гр.Бургас, съгласно приложения проект.
Х. Определя кмета на Община Бургас – Йоан Кирилов Костадинов, за
представител на Община Бургас в Общото събрание на дружеството.
ХІ. Задължава представителя на Община Бургас в Общото събрание на
дружеството да предложи за членове на Надзорния съвет да бъдат избрани,
следните лица:
1. Тонко Иванов Фотев, с ЕГН 5510100642, с постоянен адрес:
гр.Бургас, ж.к. “Братя Миладинови”, бл.117, вх.7, ет.3;
2. Митко Василев Събев, с ЕГН 6110080564, с постоянен адрес:
гр.Варна, местност “Св.Никола” № 4;
3. Атанас Георгиев Зайков, с ЕГН 5110190580, с постоянен адрес:
гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.2, ет.9, ап.42;
ХІІ. Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет да бъде
определено от Общото събрание на акционерите.
ХІІІ. Общинският съвет – Бургас:
- Не освобождава от отговорност досегашното ръководство на
дружеството;
- Изисква от досегашното ръководство на “ПФК Черноморец 919”, да
бъде извършена финансова ревизия, преди встъпването на новия
акционер в дружеството;
- Възлага на кмета на Община Бургас, като представител в Общото
събрание на дружеството, да подпише протокола от финансовата
ревизия за състоянието на дружеството;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова – председател
на Общински съвет и Руси Динев Куртлаков – зам.-председател на
Общински съвет, относно: Безплатни погребения на ветераните от
войните в България
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ЗАДЪЛЖАВА “Обреден комплекс” ЕООД – Бургас да изплаща за
сметка на дружеството безплатни погребения на ветераните от войните в
България, членове на Съюза на ветераните от войните в България, които да
отчита като концесионна вноска.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас, приета от Общински съвет
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДОПЪЛВА Тарифата за цени за услуги и права, предоставени от
Общината, съгласно чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси на
територията на Община Бургас, към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, като в Раздел ІІ “Управление на собствеността”, се създава
нова т.9, със следното съдържание:
“Оценка на земя, сграда, подобрения на земята и ограничени вещни
вещни права:
 В границите на населено място и селищно образувание – 120 лв.;
 Извън границите на населено място и селищно образувание – 85 лв.”
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Утвърждаване на средни месечни брутни
работни заплати, лимит за численост на персонала и фонд “Работна
заплата” за 2006 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. УТВЪРЖДАВА посочените в таблицата средства за работни заплати
за 2006 година, разпределени по отрасли и дейности.
2. УТВЪРЖДАВА, считано от 01.01.2006 година и от 01.07.2006 година
посочените в таблицата показатели за численост на персонала и средни
месечни брутни работни заплати по отрасли и дейности.
3. УТВЪРЖДАВА, считано от 01.01.2006 година и от 01.07.2006
година, посочените в Приложение № 1, лимити за численост на персонала и
фонд “Работна заплата”, и средни месечни брутни работни заплати по учебни
и детски заведения.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне на основните месечни работни
заплати на кметовете на кметства при Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УТВЪРЖДАВА посочените размери на основните месечни работни
заплати на кметовете на кметства в Община Бургас, считано от 01.07.2006
година, както следва:
№ по
ред

Име, презиме, фамилия

Кметство

ОМРЗ
/лева/

1

2

3

4

Ахмед Сюлейман Гюдюлолу
с. Рудник
595
Ирина Христова Иванова
гр. Българово
505
Христо Иванов Колев
с. Равнец
505
Атанас Колев Петров
с. Маринка
505
Николай Илиев Георгиев
с. Черно море
505
Лиляна Сотирова Господинова
с. Банево
505
Божан Желязков Божанов
с. Ветрен
505
Исмет Махмуд Реджеб
с. Драганово
400
Ганчо Паскалев Стоянов
с.Твърдица
400
Мехмед Мехмед Исуф
с. Изворище
400
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
30. 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 мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. УТВЪРЖДАВА, считано от 01.01.2006 година и от 01.07.2006 година
посочените в таблицата средни месечни брутни работни заплати за местните
дейности към функция “Култура”.
2. ЗАВИШАВА фонд “Работна заплата” за 2006 година в местните
дейности към функция “Култура” с 40 620 лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова – председател
на Общински съвет Бургас, относно: Определяне на основната
работна заплата на кмета на Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УТВЪРЖДАВА основна месечна работна заплата на кмета на Община
Бургас, в размер на 1 500 лева, считано от 01.07.2006 година.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Кънчо Иванов Марангозов – общински
съветник, председател на комисия за провеждане на конкурс за
управител на “Медицински център-І-Бургас” ЕООД, относно:
Определяне на дата за провеждане на конкурса
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ дата – 24 юли 2006 година, от 9:00 часа, за провеждане на
конкурс за управител на “Медицински център-І-Бургас” ЕООД, която да се
съобщи на кандидатите, подали заявления за участие.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Емилия Драганова – управител на
“Медицински център-ІІ-Бургас” ЕООД, относно: Утвърждаване на
разходи за закупуване на медицинска апаратура
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УТВЪРЖДАВА направените разходи в размер на 519.28 лева на
“Медицински център–ІІ–Бургас” ЕООД, за закупуване на медицинска
апаратура, които включват размера на отчисления дивидент за 2005 година.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП-ПР на терен, предвиден за
озеленяване в ж.к. “Братя Миладинови” – Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на ПУП-ПР на квартал 26 по плана на
ж.к. “Братя Миладинови” – гр.Бургас, за изместване на съществуващата
пътна връзка към бензиностанцията, максимално изтеглена от блок № 7.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП-ПРЗ на терен, предвиден
за озеленяване и благоустрояване в ж.к. “П.Р.Славейков” – Бургас, по
чл.9, ал.3 от ЗУТ
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.14 по
плана на ж.к. “П.Р.Славейков”, за отреждане на УПИ за имот с пл.№ 83, при
запазване на изградената подземна инфраструктура – топлофикационен клон
и ел.кабели.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв.15 –
терен, предвиден за озеленяване и благоустрояване по действащия
план на ж.к. “Изгрев” – Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, със 7 гласа “за”, против –
1, въздържали се – 27,
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
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв.19 –
терен, предвиден за комплексно жилищно застрояване, комплексно
обществено обслужване и Районен парк, по действащия план на ж.к.
“Изгрев” – Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, със 7 гласа “за”, против –
7, въздържали се – 25,
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
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на терен, предвиден
за озеленяване и благоустрояване в УПИ І, кв.13 в ж.к. “Изгрев” –
Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 38 гласа “за”, против – 2,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.13 по
плана на ж.к. “Изгрев”, за създаване на УПИ за възстановените имоти с
пл.№№ 13, 34, 55, 56 и 57 по имотни граници, при съобразяване на новите
застройки с изградените жилищни блокове и осигуряване на обслужваща
улица за сметка на възстановените имоти.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на терени,
предвидени за озеленяване в УПИ І, кв.4 в ж.к. “Зорница” – Бургас, по
чл.9, ал.3 от ЗУТ
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.4 по плана
на ж.к. “Зорница”, за създаване на УПИ за възстановените имоти с пл.№№ 47,
48 и 49, при съобразяване с изградените жилищни блокове, обслужващите
улици и паркинги, и проведеното благоустрояване в района.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на терен, предвиден
за озеленяване в УПИ І, кв.4 в ж.к. “Зорница” – Бургас, по чл.9, ал.3
от ЗУТ
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.4 по плана
на ж.к. “Зорница”, за създаване на УПИ за възстановените имоти с пл.№№ 35
и 36 по имотни граници, при съобразяване с изградената улица и жилищна
застройка, както и с проведените благоустройствени мероприятия.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Станислав Касъров – ликвидатор на
“Спортни имоти, паркинги и гаражи” ЕООД в ликвидация, относно:
Финансиране, във връзка с ликвидацията на “Спортни имоти,
паркинги и гаражи” ЕООД и прехвърляне на вземания от “Спортни
имоти, паркинги и гаражи” ЕООД на Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за финансиране на “Спортни имоти, паркинги и
гаражи” ЕООД, във връзка с ликвидацията на дружеството, със
сумата 38 500 лева.
2. Дава съгласие ликвидаторът на “Спортни имоти, паркинги и гаражи”
ЕООД да прехвърли вземанията от ЕТ “АЛЕКС – Иван
Александров”, в размер на 3 731.76 лева и “МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР” ЕООД – в ликвидация, в размер на 686.61 лева на Община
Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълнение в списъка за изплащане на
транспортни разходи на длъжностни лица
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Ежемесечно да бъдат закупувани 4 /четири/ броя карти за цялата
градска мрежа за отдел “Инвеститорски контрол” към Дирекция “Устройство
на територията, архитектура и строителство” на Община Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Преименуване на Общински съвет по
наркотични вещества в Областен съвет по наркотични вещества,
утвърждаване
структура
на
съвета
и
на
Превантивноинформационния център
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. ПРЕИМЕНУВА Общински съвет по наркотични вещества към
Община Бургас в Областен съвет по наркотични вещества, съгласно § 3 от
Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.
2. ОДОБРЯВА, съгласно чл.15, ал.3, Областен съвет по наркотични
вещества, като колективен орган, състоящ се от председател, секретар и
членове, както следва:
Председател: д-р Ивайло Любчев Димитров
Секретар:
Десислава Емилова Василева
Членове:
 д-р Лорис Сайян
– директор на ОДПЗС;
 Христина Сиркарова – началник отдел “Образование”;
 д-р Андрей Стоянов – началник отделение ОДПЗС;
 Иван Соколов
– регионална митническа инспекция;

















лейт.Божидар Желев
Цветелина Рандева
Христо Бургазлиев
Емилия Радева
Желязко Георгиев
Иван Станев
Ирина Буланова
Керанка Байчева
Бочко Бочев
Георги Ингилизов
Елена Инджова
Руска Бояджиева
доц.Мария Ганева
Радомир Узунов
д-р Ева Рибарчик

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

БОП;
пресслужба РДВР;
управител “Аптеки” ЕООД;
ст.експерт, РИО – Бургас;
прокурор;
прокурор;
експерт “Миграция и трафик на хора”;
педагогически съветник;
общински съветник;
гл.редактор в-к “Черноморски фар”;
отдел “Закрила на детето”;
БМЧК;
Бургаски свободен университет;
педагогически съветник;
инспектор по наркотични вещества, РЦЗ;

3. УТВЪРЖДАВА, съгласно чл.25 от Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, структурата на
Превантивно-информационния център за наркотични вещества към Областен
съвет по наркотични вещества – град Бургас, както следва:
 Главен специалист;
 Старши специалист;
 Младши специалист;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца – сираци
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ВНЕСЕ предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на децата:
 Йовка Манолова Василева – ЕГН 9608160472;
 Мария Манолова Василева – ЕГН 0048180551;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне възнагражденията на
управителите на лечебни заведения – еднолични дружества с
ограничена отговорност, изцяло с общинско имущество
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на д-р Калина Димитрова
Ишкиева – управител на “ДКЦ-І-Бургас” ЕООД – гр.Бургас, в
размер на 370 /триста и седемдесет/ на сто от отчетната средна
месечна брутна работна заплата в лечебното заведение.
2. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на д-р Илка Иванова Баева –
управител на “ДКЦ-ІІ-Бургас” ЕООД – гр.Бургас, в размер на 370
/триста и седемдесет/ на сто от отчетната средна месечна брутна
работна заплата в лечебното заведение.
3. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на д-р Емилия Драгомирова
Драганова – управител на “МЦ-ІІ-Бургас” ЕООД – гр.Бургас, в
размер на 370 /триста и седемдесет/ на сто от отчетната средна
месечна брутна работна заплата в лечебното заведение.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 38
На 20 юли 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
46. МОЛБА за опрощаване на вземане
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с пълно мнозинство от
присъстващите в залата общински съветници,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА вземането на решение по молбата за следващото заседание на
Общинския съвет.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

