ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29 септември 2006 година /петък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 часа,
се проведе ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО 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: Информация за изпълнение на бюджета на
Община Бургас към 30.06.2006 година
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Актуализация на Разчета за капиталови
разходи – 2006 година
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на нов обект в Разчетите за
капиталови разходи на Община Бургас за 2006 година
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на нов обект в Разчета за
капиталови разходи на Община Бургас за 2006 година
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Увеличаване размера на субсидията за 2006
година за лицензирани спортни клубове
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промени в целевите финансови средства в
рамките на приетия бюджет – 2006 година, за провеждане на спортни
мероприятия

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Обект “Паметник на моряка” в Приморски
парк
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за придобиване от Община
Бургас на 25 000 броя акции на обща стойност 250 000 лева,
представляващи 50% от стойността на капитала на ПСФК
“Черноморец – Бургас” АД, гр.Бургас
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на изменение в структурата на
Общинската администрация
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълнение в списъка за изплащане на
транспортни разходи на длъжностни лица, които имат право на
същите
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на Наредбата по управление на
отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община
Бургас, приета от Общински съвет – Бургас
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементите на градското обзавеждане на територията на Община
Бургас, приета с решение на Общински съвет Бургас по т.13 от
Протокол № 8/30.03.2004 г., изм. и доп. с решения по т.13 от Протокол
№ 16/30.11.2004 г., т.9 от Протокол № 22/31.03.2005 г. и т.5 от Протокол
№ 34/31.03.2006 г.
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
обществения ред на територията на Община Бургас, приета от
Общински съвет – Бургас
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
рекламната и информационна дейност на територията на Община

Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас по т.7 от
Протокол № 18/21.12.2004 г., изм. и доп. с решения по т.7 от Протокол
№ 19/31.05.2005 г. и по т.3 от Протокол № 34/31.03.2006 година
15. ОТЧЕТ за работата на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация по изпълнение на Програмата за приватизация на
Община Бургас към 31.07.2006 година
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев – общински
съветник, председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно: Предложение за намаляване на приета с
решение № 36/31.05.2006 г. на Общински съвет, цена за продажба на
“Възход” ЕООД, ул. “Перущица” № 42, ж.к. “Лазур”, гр.Бургас
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно:
 Съществуването на паралелки от І до VІІІ клас за учебната
2006/2007 година в учебните заведения на територията на Община
Бургас с по-малко от установения брой ученици, определен в
Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН /обн. ДВ бр.4/2001 г., изм. и доп.
ДВ бр.49/2002 г., бр.55/2002 г., бр.74/2003 г. и бр.87/2003 г./;
 Съществуването на 2 маломерни сурдопаралелки в ІV и ІХ клас на
ОУ “П.К.Яворов” – Бургас;
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Откриване на процедура по акредитация на
“СБАЛПФЗ-Бургас” ЕООД и “ОДПЗ проф.д-р Иван Темков – Бургас”
ЕООД
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Жана Рисиманска – управител на
“МТЛ-І-Бургас” ЕООД, относно: Откриване на процедура по
акредитация
20. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ от Комисия за организиране и провеждане на
конкурси за избор на управители на лечебни заведения, относно:
Избор на управители на лечебни заведения
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Весела Христова Атанасова –
управител на “МЦ-ІІІ-Бургас” ЕООД, относно: Предоставена целева
субсидия по чл.100 от ЗЛЗ за извършване ремонт на високочестотен
трансформатор към рентгенов апарат

22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Антонио Душепеев – общински
съветник, относно: Обявяване на нова конкурсна процедура за избор
на обществен посредник на територията на Община Бургас
23. ПИСМО от д-р Любомир Стоичков – управител на “Медицински
център-І-Бургас” ЕООД, за даване на съгласие за откриване на
процедура по самооценка и акредитация на лечебното заведение.
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на собственика
на обект, получил траен градоустройствен статут в имот – частна
общинска собственост – УПИ І, кв.41 по плана на ж.к. “Славейков” –
Бургас
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на собственика
на обект, получил траен градоустройствен статут в имот – частна
общинска собственост – УПИ І, кв.15 по плана на ж.к. “Славейков” –
Бургас
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХХ-118, кв.7, по плана на вилна
зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХХХVІІІ-149, кв.7, по
плана на вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХVІ-122, кв.7, по плана
на вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ VІІІ-141, кв.17, по плана
на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІV-17, кв.4, по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас

31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХІ-62, кв.7, по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ Х-86, кв.8, по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ V-76, кв.8, по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХХІ-35, кв.2, по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ І-155, кв.18, по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
36. 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 VІ-252, кв.20 по плана на
кв. “Сарафово”, гр.Бургас
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинската
идеална част от имот, представляващ УПИ ІХ-597, кв.52 по плана на
кв. “Сарафово”, гр.Бургас
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ХІХ-119 в квартал 7, по
плана на вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ХLVІІ-71, кв.6, по плана
на вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас

40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица, чрез продажба частта на Общината
в недвижим имот, представляващ УПИ І-799, 800, общ. в кв.158 по
плана на ЦГЧ – Бургас
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинската част
от имот, представляващ УПИ V-18, кв.12 по плана на с.Брястовец,
Община Бургас
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и “ГЗ ИНВЕСТМЕНТ” ООД, гр.Бургас, чрез
продажба на общинската идеална част от имот, представляващ УПИ
І-360, кв.7 по плана на с.Брястовец, Община Бургас
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет –
Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 31.03.2006 г.
заседание, Протокол № 34
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова – председател
на Общински съвет – Бургас, относно: Попълване състава на
постоянни комисии в Общински съвет – Бургас
45. ПИСМО от д-р Илка Баева – управител на “ДКЦ-ІІ-Бургас” ЕООД, за
даване на съгласие за акредитация на лечебното заведение
46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване на замяна на имот – частна
общинска собственост, с имот, собственост на “В и К” ЕАД – Бургас,
находящи се в землището на кв. “Меден Рудник”, гр.Бургас
47. ИСКАНЕ за становище по чл.19, ал.11 от ППЗСПЗЗ от Министерство
на земеделието и горите
48. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Удостояване посмъртно със званието
“Почетен гражданин на Бургас” – Агоп Мъгърдич Мелконян –
писател, журналист, драматург, поет и преводач

49. МОЛБИ за опрощаване на вземания
50. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов – общински съветник,
водач на групата общински съветници от “СДС и коалиция”, относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ за животоспасяваща
операция в Германия на Живко Рашков Стоянов от гр.Бургас

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета на
Община Бургас към 30.06.2006 година
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36
гласа “за”, против – 0, въздържали се 3,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА информацията за изпълнение на бюджета на Община Бургас
към 30.06.2006 година, за сведение.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Актуализация на Разчета за капиталови
разходи – 2006 година
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава промените на годишните задачи за обектите, включени
в приложената таблица, в т.ч. по източници на финансиране, в
рамките на одобрените в капиталовата програма бюджетни,
извънбюджетни средства и банков кредит за 2006 година.
2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи – 218 900 лева за следните обекти:
 № 86 “Канализация кв. “Крайморие” – 111 000 лева (в размера на
годишната задача);
 № 265 “Канализация кв. “Акации” – 107 900 лева (завишение на
задачата);
3. Одобрява разходи за оборудване (ДМА) на ОДЗ № 11 в кв. “Долно
Езерово”, в размер на 7 000 лева, осигурени от дарение на
“ЛУКойл”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на нов обект в Разчетите за
капиталови разходи на Община Бургас за 2006 година
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Намалява годишната задача на обект № 471 “Кухненско оборудване
на ПУ “Отец Паисий – комплект”, § 5219, функция 03 /с финансов
източник – собствени бюджетни средства/, с 6 000 лева.
2. Включва нов обект “Възстановяване на бюст – паметник на Добри
Чинтулов в двора на СОУ “Добри Чинтулов” в разчета за капиталови
разходи на Община Бургас за 2006 година – § 5219, функция 03, с
годишна задача, в размер на 6 000 лева. Финансовият източник за
обекта е собствени бюджетни средства.
……………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на нов обект в Разчета за
капиталови разходи на Община Бургас за 2006 година
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 45 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ВКЛЮЧВА в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2006
година – § 5200, функция 03, нов обект: “Оборудване на ОДЗ № 11 – кв.
“Долно Езерово”, с тестомелачка” – 1 брой, картофобелачка – 1 брой,
стерилизатор за медицински кабинет – 1 брой, компютърна конфигурация – 1
брой и копирна машина – 1 брой”, с годишна задача 7 000 лева, от други
източници /дарение от “ЛУКойл-Нефтохим-Бургас” АД/.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Увеличаване размера на субсидията за 2006
година за лицензирани спортни клубове
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа “за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Включва към Приложение № 7 /списък на спортни клубове за
субсидиране/, одобрено с Протокол № 33/28.02.2006 година –
Спортен клуб на глухите “Спорт–туризъм–здраве”.
2. Определя субсидия за 2006 година за подпомагане дейността на
клуба, в размер на 3 500 лева.
………………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промени в целевите финансови средства в
рамките на приетия бюджет – 2006 година, за провеждане на спортни
мероприятия
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа “за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Одобрява неусвоените средства в размер на 14 000 лева, в т.ч. от:
 Спортни мероприятия за Седмицата на морето – 4 000 лева;
 Спортни мероприятия за празниците на Бургас – 5 000 лева;
 Общинско първенство по минифутбол
квартални клубове
– 1 000 лева;
 Коледен турнир по минифутбол за купа
“Бургас”
– 1 000 лева;
 Подпомагане на изявени спортисти и треньори,
прекратили състезателна дейност
– 1 500 лева;
 Подготовка на състезатели – участници в
световни и европейски първенства
– 1 500 лева;
да се предоставят за ХІІ открито Балканско първенство по кик–бокс за мъже
и жени.

2. Одобрява субсидия от 10 000 лева за провеждането на Балканиадата,
с която сума да бъдат увеличени предвидените в бюджет 2006 година
средства за спортни мероприятия.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Обект “Паметник на моряка” в Приморски
парк
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа “за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие в Разчета за финансиране за 2006 година, годишната
задача на обект № 501 “Моряшки паметник” да се намали от 80 000
на 50 000 лв.
2. Да се включи допълнителен обект “Стълбище в ската пред мостика”
към функция 06 – ППР, с годишна задача за 2006 година 30 000 лв.
(от обект № 501).
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за придобиване от Община
Бургас на 25 000 броя акции на обща стойност 250 000 лева,
представляващи 50% от стойността на капитала на ПСФК
“Черноморец – Бургас” АД, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа “за”, против – 3, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
ОБЩИНА БУРГАС не заявява желание за придобиване на
предложените й 25 000 поименни акции, с номинална стойност 10 (десет)
лева всяка една от тях, на обща стойност 250 000 (двеста и петдесет хиляди)
лева, представляващи 50% от капитала на “Професионален спортен футболен
клуб Черноморец Бургас” АД – гр.Бургас, рег. по ф.д. № 2156/2005 г. на
Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.
“Лазур”, Спортен комплекс “Лазур”.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на изменение в структурата на
Общинската администрация
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36
гласа “за”, против – 1, въздържали се – 4,
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
приложението към настоящата докладна записка, изразяващо се в:
1.

Промяна на наименованието на Дирекция “Отбранителномобилизационна подготовка, обществен ред и сигурност” на
Дирекция “Управление при кризи, обществен ред и сигурност”.

2.

Създаване на два отдела в състава на Дирекция “Управление при
кризи, обществен ред и сигурност”, както следва:
 Отдел “Управление при кризи и отбранително-мобилизационна
подготовка”;
 Отдел “Обществен ред и сигурност”;

3.

Създаване на звено “Общински концесии и обществени поръчки” в
Дирекция “Управление на общинската собственост” в рамките на
Отдел “Управление на общинската собственост”.
……………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълнение в списъка за изплащане на
транспортни разходи на длъжностни лица, които имат право на
същите
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 41 гласа “за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ЕЖЕМЕСЕЧНО да бъдат закупувани карти за цялата градска мрежа за
служители на Отдел “Контролно-ревизионна дейност и принудително
събиране” към Дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама”,
както следва:
1. Радослав Вълков Овчаров – контрольор;
2. Ильо Иванов Колев
– контрольор;
3. Ганка Грозева Чанева
– ревизор;
4. Георги Костадинов Станчев
– ревизор;
5. Георги Пидов Яръмов
– ревизор;
6. Филка Иванова Петрова
– ревизор;
7. Петя Кръстева Кръстева
– ревизор;
8. Иван Петров Петров
– ревизор;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на Наредбата по управление на
отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община
Бургас, приета от Общински съвет – Бургас
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на
чистотата на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет –
Бургас, както следва:
І. Изменя разпоредбите на чл.6, чл.8, т.2 и т.4, чл.18, ал.2, чл.26, ал.2,
чл.27, ал.1, т.2, чл.31, ал.1, чл.33, ал.1, чл.35, ал.1 е ал.2, чл.37, ал.1, както и
т.1 и т.2 от Заключителните разпоредби, като навсякъде думите “Закона за
ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда”
се заменят със “Закона за управление на отпадъците”.
ІІ. Изменя разпоредбата на чл.27, ал.1, т.1, като думите “утвърдения
проект” се заменят с “одобрен от съответните компетентни органи проект”, а
думите “при условията на чл.4, ал.3 от ЗОВВООС” се заменят с “при
изпълнение на чл.5, ал.3 от Закона за управление на отпадъците”.

ІІІ. Изменя разпоредбите на чл.9, т.9, чл.18, ал.3 и чл.26, ал.3, като
думите “Наредба № 10 за реда за оформяне на документи, относно отчета и
информацията за управление на дейностите по отпадъците /ДВ, бр.151 от 98
г./” се заменят с “Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните
документи и на закритите обекти и дейности.”
ІV. Отменя разпоредбата на чл.13
V. Изменя разпоредбата на чл.29, ал.2, като думите “Наредбата за
изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори
и третиране на отпадъци от батерии и акумулатори /ДВ, бр.61/2000 г./” се
заменят с “Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на
батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от
батерии и акумулатори /ДВ, бр.58/2005 г./”.
VІ. Изменя разпоредбата на чл.31, ал.2, като думите “Наредба за
изискванията за пускане на пазара на луминисцентни и други лампи,
съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба
луминисцентни и други лампи, съдържащи живак /ДВ, бр.101/2000 г./” се
заменят с “Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и
електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване /ДВ, бр.36/2006 г./”.
VІІ. Изменя разпоредбите на чл.33, ал.2, и т.22 от Допълнителните
разпоредби, като думите “/ДВ, бр.59/2000 г./” се заменят с “ДВ, бр.90/2005
г./”.
VІІІ. Изменя разпоредбата на чл.37, ал.2, като думите “Наредбата за
условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни
превозни средства /ДВ, бр.98/2001 г./” се заменят с “Наредбата за
изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства /ДВ,
бр.104/2004 г./”.
ІХ. Изменя разпоредбата на чл.39, като същата придобива следната
редакция: “На физическите лица, извършили или допуснали извършване на
нарушение на разпоредбите на тази наредба, се налага глоба, в размер до 5000
лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена
санкция, в размер до 50 000 лева, а при повторно нарушение – и временно
лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.”
Х. Изменя разпоредбата на чл.40, като същата придобива следната
редакция: “Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона
за административните нарушения и наказания”.

ХІ. Изменя разпоредбата на чл.41, като същата придобива следната
редакция: “Наказателните постановления се издават от кмета на общината
или от негов заместник въз основа на акт, съставен от служители от отдел
“Екология и контрол на опазване на околната среда” при Община Бургас,
както и от други длъжностни лица от общинската администрация, определени
със заповед на кмета на общината.”.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементите на градското обзавеждане на територията на Община
Бургас, приета с решение на Общински съвет Бургас по т.13 от
Протокол № 8/30.03.2004 г., изм. и доп. с решения по т.13 от Протокол
№ 16/30.11.2004 г., т.9 от Протокол № 22/31.03.2005 г. и т.5 от Протокол
№ 34/31.03.2006 г.
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ и допълва Наредбата за преместваемите обекти за търговски
и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на
територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, както
следва:
І. В чл.5 се правят следните изменения и допълнения:
І.1. В ал.1, т.3 се заличават думите “и декларация”;
І.2. В ал.1, т.7, след думата “заявителя” се добавя “и свързаните с него
лица”;

ІІ. В чл.5, ал.1 се създава т.11 със следното съдържание:
“т.11. Декларация от заявителя, че не е свързано лице с друго лице, по
отношение на което е проведена процедура по принудително премахване на
преместваем обект.”
ІІІ. Чл.19 се изменя така:
“Чл.19. За нарушения на разпоредбите на тази Наредба, на физическите
лица се налага глоба, в размер до 5 000 лева, а на едноличните търговци и
юридическите лица – имуществена санкция в размер до 50 000 лева, а при
повторно нарушение – и временно лишаване от правото да се упражнява
определена професия или дейност.”;
ІV. Създават се допълнителни разпоредби, със следното съдържание:
“ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1. “Свързани лица” са:
а) /да се чете/ “съпрузите, роднините по низходяща линия – без
ограничения.”
б) отпада;
в) лицата, в чиито управителни или контролни органи участва едно и
също юридическо или физическо лице, включително когато физическото
лице представлява друго лице.
2. “Повторно” е нарушението, което е извършено в едногодишен срок
от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е
наказан за същото по вид нарушение.”;
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
обществения ред на територията на Община Бургас, приета от
Общински съвет – Бургас
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39
гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ и допълва Наредбата за обществения ред на територията на
Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:
І. Изменя разпоредбата на чл.16, ал.1, като същата придобива следната
редакция:
“(1) На физическите лица, извършили или допуснали извършване на
нарушение на разпоредбите на тази наредба, се налага глоба, в размер до
5 000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена
санкция, в размер до 50 000 лева.”
ІІ. Изменя разпоредбата на чл.17, ал.2, като същата придобива следната
редакция:
“(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или
от негов заместник въз основа на акт, съставен от служители от Дирекция
“Отбранително-мобилизационна подготовка, обществен ред и сигурност” при
Община Бургас, Регионално жандармерийско поделение – гр.Бургас,

Областна дирекция “Полиция” – гр.Бургас, както и от други длъжностни лица
от общинската администрация, определени със заповед на кмета на
общината.”
ІІІ. Отменя разпоредбата на чл.18.
ІV. В допълнителните разпоредби се създава нова т.2, със следното
съдържание: “Повторно” е нарушението, което е извършено в едногодишен
срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят
е наказан за същото по вид нарушение.”.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
рекламната и информационна дейност на територията на Община
Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас по т.7 от
Протокол № 18/21.12.2004 г., изм. и доп. с решения по т.7 от Протокол
№ 19/31.05.2005 г. и по т.3 от Протокол № 34/31.03.2006 година
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42
гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ и допълва Наредбата за рекламната и информационната
дейност на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет –
Бургас, както следва:
І. В чл.33, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
“8. Удостоверение за липса на задължения на заявителя по чл.87, ал.6
от ДОПК.”.
2. Създават се нови т.9 и т.10, със следното съдържание:
“9. Декларация за липса на задължения на заявителя и свързаните с него
лица към Община Бургас.
10. Декларация от заявителя, че не е свързано лице с друго лице, по
отношение на което е проведена процедура по принудително премахване на
рекламно-информационен елемент.”

ІІ. Член 36 се изменя така:
“Чл.36. При наличие на повече от едно заявление за поставяне на
рекламно-информационен елемент на определена позиция, Експертният съвет
по устройство на територията при Община Бургас предлага на заявителите да
направят предложение за размер на инвестиции в лева, за благоустройствени
мероприятия на Община Бургас. На първо място се класира заявителят,
предложил най-голям размер на инвестиции. При еднакви предложения, се
тегли жребий. В случай, че класираният на първо място не изпълни
изискванията на чл.37, ал.3, за спечелил позицията може да бъде обявен
заявителят класиран на второ място.”
ІІІ. В чл.37, ал.6 се отменя.
ІV. Член 47 се изменя така:
“Чл.47. За нарушения на разпоредбите на тази наредба, на физическите
лица се налага глоба, в размер до 5 000 лева, а на едноличните търговци и
юридическите лица – имуществена санкция в размер до 50 000 лева, а при
повторно нарушение – и временно лишаване от правото да упражнява
определена професия или дейност.”.
V. Създават се допълнителни разпоредби със следното съдържание:
“ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Свързани лица” са:
а) /да се чете/ “съпрузите, роднините по низходяща линия – без
ограничения.”
б) отпада;
в) лицата, в чиито управителни или контролни органи участва едно и
също юридическо или физическо лице, включително когато физическото
лице представлява друго лице.
2. “Повторно” е нарушението, което е извършено в едногодишен срок
от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е
наказан за същото по вид нарушение.”.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
15. ОТЧЕТ за работата на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация по изпълнение на Програмата за приватизация на
Община Бургас към 31.07.2006 година
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Отчета за работата на Надзорния съвет на Общинска агенция
за приватизация по изпълнение на приватизационната програма на Община
Бургас към 31.07.2006 година, за сведение.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев – общински
съветник, председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно: Предложение за намаляване на приета с
решение № 36/31.05.2006 г. на Общински съвет, цена за продажба на
“Възход” ЕООД, ул. “Перущица” № 42, ж.к. “Лазур”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа “за”, против – 2, въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
1. Намалява приетата с решение № 36 от 31.05.2006 г. на Общински
съвет Бургас, за продажба на “Възход” ЕООД, ул. “Перущица” №
42, ж.к. “Лазур”, гр.Бургас, минимална конкурсна цена от 1 600 000
/един милион и шестстотин хиляди/ лева на 1 300 000 /един милион
и триста хиляди/ лева.
2. Определя депозит за участие в конкурса, в размер на 130 000 /сто и
тридесет хиляди/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно:
 Съществуването на паралелки от І до VІІІ клас за учебната
2006/2007 година в учебните заведения на територията на Община
Бургас с по-малко от установения брой ученици, определен в
Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН /обн. ДВ бр.4/2001 г., изм. и доп.
ДВ бр.49/2002 г., бр.55/2002 г., бр.74/2003 г. и бр.87/2003 г./;
 Съществуването на 2 маломерни сурдопаралелки в ІV и ІХ клас на
ОУ “П.К.Яворов” – Бургас;
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 43
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Разрешава за учебната 2006/2007 година съществуването на 30
самостоятелни паралелки, с брой ученици под установения минимум, в
следните училища:
№

Училище

Населено място

Клас

Брой
паралелки

Брой
ученици

1

2

3

4

5

6

1
1
1
1

13
13
17
15

1. ОУ “Иван Вазов”

с.Банево

І клас
ІІ клас
VІ клас
VІІ клас

2. ОУ “Христо Ботев”

с.Маринка

3. ОУ “Христо Ботев”

с.Ветрен

4. ОУ “Христо Ботев”

кв.”Сарафово”

5. ОУ “Васил Левски”

гр.Българово

ОУ “Св.Св.Кирил и
Методий”

с.Равнец

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

с.Рудник

9. ОУ “Васил Левски”

кв.“Горно
Езерово”

6

7

м.с.Черно море

І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
V клас
VІІІ клас
V клас
VІ клас
ІІ клас
ІІІ клас
V клас
VІІ клас
V клас
VІІ клас
VІІІ клас
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
V клас
VІІ клас
VІІІ клас
ІІ клас
ІV клас
ІІ-б клас
ІV-б клас
VІІ клас

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

12
12
15
15
15
12
13
12
13
14
16
14
17
15
13
12
14
15
14
14
10
12
14
13
14
15

2. Разрешава за учебната 2006/2007 година съществуването на:
а) 2 маломерни сурдопаралелки в ОУ “П.К.Яворов” – Бургас;
 ІV клас – 1 паралелка / 6 ученика;
 ІХ клас – 1 паралелка / 4 ученика;
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Откриване на процедура по акредитация на
“СБАЛПФЗ-Бургас” ЕООД и “ОДПЗ проф.д-р Иван Темков – Бургас”
ЕООД
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема доклада на комисията по самооценка при “Специализирана
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания
със стационар – Бургас” ЕООД и доклада на комисията по
самооценка при “Областен диспансер за психични заболявания
“Проф.д-р Иван Темков” със стационар – Бургас” ЕООД.
2. Дава съгласие за откриване на процедура по акредитация на
“Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД и
“Областен диспансер за психични заболявания “Проф.д-р Иван
Темков” със стационар – Бургас” ЕООД.
……………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Жана Рисиманска – управител на
“МТЛ-І-Бургас” ЕООД, относно: Откриване на процедура по
акредитация
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 46
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за откриване на процедура по акредитация на
“Медико-техническа лаборатория-І-Бургас” ЕООД.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
20. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ от Комисия за организиране и провеждане на
конкурси за избор на управители на лечебни заведения, относно:
Избор на управители на лечебни заведения
……………………………………………………………
1) Избор на управител на “Медицински център-І-Бургас” ЕООД;
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36
гласа “за”, против – 6, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава предложеното от комисията класиране на кандидата за
управител на “Медицински център І – Бургас” ЕООД, д-р Любомир
Иванов Стоичков и предлага на Кмета на Община Бургас да
сключи договор за възлагане на управлението на лечебното
заведение.
2. Определя месечно възнаграждение на д-р Любомир Иванов
Стоичков – управител на “Медицински център І – Бургас” ЕООД, в
размер на 370 /триста и седемдесет/ на сто от отчетната средна
брутна месечна 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
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
20. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ от Комисия за организиране и провеждане на
конкурси за избор на управители на лечебни заведения, относно:
Избор на управители на лечебни заведения
……………………………………………………………
2) Избор на управители на “Стоматологичен център-І-Бургас” ЕООД и
“Медицински център-ІІІ-Бургас” ЕООД;
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 43
гласа “за”, против – 1, въздържал се – 2,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава предложеното от комисията класиране на кандидатите за
управители на:
 “Стоматологичен център–І–Бургас” ЕООД, д-р
Димитър Тотев
Енчев – ЕГН 5710220542;
 “Медицински център–ІІІ–Бургас” ЕООД,
д-р Весела Христова
Атанасова – ЕГН 6608180555;
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи договор с
управителите за възлагане управлението на лечебните заведения, с месечно
възнаграждение, в размер на 370 /триста и седемдесет/ на сто от отчетната
средна брутна месечна 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
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Весела Христова Атанасова –
управител на “МЦ-ІІІ-Бургас” ЕООД, относно: Предоставена целева
субсидия по чл.100 от ЗЛЗ за извършване ремонт на високочестотен
трансформатор към рентгенов апарат
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 46 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за усвояване на остатъка от гласуваните целеви
средства за капиталови разходи за закупуване на ехографски апарат за
нуждите на “Медицински център-ІІІ-Бургас” ЕООД.
……………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Антонио Душепеев – общински
съветник, относно: Обявяване на нова конкурсна процедура за избор
на обществен посредник на територията на Община Бургас
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 25 гласа “за”,
против – 18, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Разглеждането на докладната записка от д-р Антонио Душепеев –
общински съветник, относно: Обявяване на нова конкурсна процедура за
избор на обществен посредник на територията на Бургаска Община, да остане
за следващото заседание на Общинския съвет.
……………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
23. ПИСМО от д-р Любомир Стоичков – управител на “Медицински
център-І-Бургас” ЕООД, за даване на съгласие за откриване на
процедура по самооценка и акредитация на лечебното заведение.
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,

Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за разкриване на процедура по самооценка и
акредитация на “Медицински център-І-Бургас” ЕООД.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на собственика
на обект, получил траен градоустройствен статут в имот – частна
общинска собственост – УПИ І, кв.41 по плана на ж.к. “Славейков” –
Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа “за”, против – 3, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ УЧРЕДИ право на строеж на ЕТ “Велмар-99-Веселина
Тюфекчиева”, регистриран по фирмено дело № 597/17.02.2000 г. на БОС, със
седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. “Славейков” бл.29, вх.8, ет.8,
данъчен № 1021342811, Булстат 102626413, представлявано от управителя
Веселина Атанасова Тюфекчиева с ЕГН 5604290450, за обект “Кафе с
алкохол – “Ретро бар”, находящ се в УПИ І, кв.41 по плана на ж.к.
“Славейков”, гр.Бургас, представляващ едноетажна масивна сграда със
застроена площ 93.00 кв.м., построена по реда на отменената ал.4 на чл.120 от
ППЗТСУ, получила траен градоустройствен статут, върху недвижим имот –
частна общинска собственост, за сумата 23 250 /двадесет и три 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
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на собственика
на обект, получил траен градоустройствен статут в имот – частна
общинска собственост – УПИ І, кв.15 по плана на ж.к. “Славейков” –
Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 46 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ УЧРЕДИ право на строеж на ЕТ “Георгиев и синове – Христо
Георгиев”, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. “Славейков”,
бл.64-А, вх.2, ет.4, данъчен № 1021161620, Булстат 812154042,
представлявано от управителя Христо Игнатов Георгиев с ЕГН 4704150547,
за обект “Магазин за хранителни стоки”, находящ се в УПИ І, кв.15 по плана
на ж.к. “Славейков”, гр.Бургас, представляващ едноетажна сграда със
застроена площ 80.00 кв.м., построена по реда на отменената ал.4 на чл.120 от
ППЗТСУ, върху недвижим имот – частна общинска собственост, за сумата
20 000 /двадесет хиляди/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО 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 ХХ-118, кв.7, по плана на вилна
зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа “за”, против – 5, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Емил Славов Ангелов с ЕГН 6309010742 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.12, вх.6, ет.4, урегулиран
поземлен имот ХХ-118 в кв.7 по плана на вилна зона “Боровете”, с.Банево,
Община Бургас, целият с площ 600 кв.м., при граници: изток – улица; запад –
УПИ ХХХІІ; север – УПИ ХІХ-119; юг – УПИ ХХІ-117, за сумата 16 800
/шестнадесет хиляди и осемстотин/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХХХVІІІ-149, кв.7, по
плана на вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа “за”, против – 3, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Тодор Димитров Иванов с ЕГН – 3110190463 и
постоянен адрес: с.Банево, вилна зона “Боровете”, ул. № 6, № 20, урегулиран
поземлен имот ХХХVІІІ-149 в кв.7, по плана на вилна зона “Боровете”,
с.Банево, Община Бургас, целият с площ 605.00 кв.м., при граници: изток –
УПИ ХІV-124; запад – улица; север – УПИ ХХХІХ-148; юг – УПИ ХХХVІІ150, за сумата 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХVІ-122, кв.7, по плана
на вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа “за”, против – 3, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Петя Здравкова Рахнева с ЕГН – 6301310656 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Марица” № 50, с.Банево, урегулиран
поземлен имот ХVІ-122 в кв.7, по плана на вилна зона “Боровете”, с.Банево,
Община Бургас, целият с площ 614.00 кв.м., при граници: изток – улица;
запад – УПИ ХХХVІ-151; север – УПИ ХV-123; юг – УПИ ХVІІ-121, за
сумата 17 200 /седемнадесет хиляди и двеста/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ VІІІ-141, кв.17, по плана
на вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 30 гласа “за”, против – 5, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Анастасия Янева Джелебова – ЕГН 3108090653, с
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Иван Шишман” № 8 и Мима Борисова
Колева – ЕГН 5407100854, с постоянен адрес: гр.Несебър, ж.к. “Младост”
№ 62-а, ет.2, урегулиран поземлен имот VІІІ-141 в кв.17 по плана на вилна
зона “Росенец”, гр.Бургас, целият с площ 765 кв.м., при граници: север – УПИ
І-142 и УПИ ІІ-39; изток – УПИ ІІІ-140; юг – УПИ VІІ-161; запад – улица, за
сумата 21 500 /двадесет и една хиляди и петстотин/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІV-17, кв.4, по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 29 гласа “за”, против – 7, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Иван Стефанов Овчаров с ЕГН 6210250480 и
постоянен адрес: с.Атия, кв. “Атия”, бл.2, ап.12, Община Бургас, урегулиран
поземлен имот ІV-17 в кв.4 по плана на вилна зона “Росенец”, гр.Бургас,
целият с площ 970 кв.м., при граници: север – УПИ ІІІ-16; изток – край на
регулация; юг – УПИ VІ-18 и УПИ V-18; запад – улица, за сумата 27 200
/двадесет и седем хиляди и двеста/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХІ-62, кв.7, по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 26 гласа “за”, против – 8, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Плумка Тодорова Бобева с ЕГН 3808060490 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Карлово” № 10, ет.1, урегулиран поземлен
имот ХІ-62 в кв.7 по плана на вилна зона “Росенец”, гр.Бургас, целият с площ
500 кв.м., при граници: север – улица; изток – УПИ ІІ-62; юг – УПИ Х-66;
запад – УПИ І-62, за сумата 14 000 /четиринадесет хиляди/ лева.
……………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ Х-86, кв.8, по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 27 гласа “за”, против – 9, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Марийка Атанасова Тенева с ЕГН 22212300453, с
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Демокрация” № 28, Веселина Йорданова
Тенева с ЕГН 4902260753, с постоянен адрес: гр.София, ж.к. “Лозенец”, ул.
“Розова долина” № 14, ет.6, ап.14 и Фани Йорданова Тенева – Найденова с
ЕГН 5408130555, с постоянен адрес: гр.София, ж.к. “Изток”, ул. “Пиер
Дегейтър” № 9, ет.10, ап.40, урегулиран поземлен имот Х-86 в кв.8 по плана
на вилна зона “Росенец”, гр.Бургас, целият с площ 1300 кв.м., при граници:
север – УПИ ІХ-85; изток – улица; юг – улица; запад – край на регулацията, за
сумата 36 400 /тридесет и шест хиляди и четиристотин/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ V-76, кв.8, по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 30 гласа “за”, против – 5, въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Купен Стоянов Кожев с ЕГН3302240481 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.117, вх.8, ет.4,
урегулиран поземлен имот V-76 в кв.8 по плана на вилна зона “Росенец”,
Община Бургас, целият с площ 1025 кв.м., при граници: изток – улица; юг –
ПИ VІ-77 и край на регулация; запад – край на регулация; север – УПИ ІV-75,
за сумата 28 700 /двадесет и осем хиляди и седемстотин/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХХІ-35, кв.2, по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа “за”, против – 6, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Росица Димитрова Мешева с ЕГН 6204190550 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.60-а, вх.2, ет.4,
урегулеран поземлен имот ХХІ-35 в кв.2 по плана на вилна зона “Росенец”,
гр.Бургас, целият с площ 1370 кв., при граници: север – УПИ ХІХ-34; изток –
улица; юг – УПИ ХХІІ-41 и запад – УПИ ХХ-33, за сумата 38 400 /тридесет и
осем хиляди и четиристотин/ лева.
……………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ І-155, кв.18, по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 29 гласа “за”, против – 2, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Христо Димитров Христов с ЕГН 5706070503 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Александровска” № 147, вх.”Б”, ап.3,
урегулеран поземлен имот І-155 в кв.18 по плана на вилна зона “Росенец”,
гр.Бургас, целият с площ 606 кв.м., при граници: север – улица; изток – УПИ
ІІ-156; юг – улица; запад – улица, за сумата 17 000 /седемнадесет хиляди/
лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
36. 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 VІ-252, кв.20 по плана на
кв. “Сарафово”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа “за”, против – 2, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Иван Атанасов Янев с ЕГН 3808180480, Кръстина
Петрова Янева с ЕГН 4508210478, двамата с постоянен адрес: гр.Бургас, кв.
“Сарафово”, ул. “Октомври” № 37, недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 74/574 идеални части от УПИ VІ-252 в кв.20 по
плана на кв. “Сарафово”, гр.Бургас, целият с площ 574 кв.м., при граници:
североизток – УПИ ІV-249 и УПИ V-248; югоизток – улица м/у о.т.39 и
о.т.40; югозапад – УПИ VІІ-253, 254; северозапад – УПИ VІІІ-251, за сумата
13 000 /тринадесет хиляди/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинската
идеална част от имот, представляващ УПИ ІХ-597, кв.52 по плана на
кв. “Сарафово”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Янка Тодорова Кирякова с ЕГН 4607120671 и
Елисавета Тодорова Георгиева с ЕГН 5309154394, двете с постоянен адрес:
гр.Бургас, кв. “Сарафово”, недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 33/682 идеални части от УПИ ІХ-597 в кв.52 по плана на кв.
“Сарафово”, гр.Бургас, целият с площ 682 кв.м., при граници: североизток –
улица м/у о.т.124 и о.т.135; северозапад – УПИ VІІІ-594; югоизток – улица
м/у о.т.135 и о.т.136; югозапад – УПИ Х-596, по плана на кв. “Сарафово”,
гр.Бургас, целият с площ 682 кв.м., за сумата 6 600 /шест хиляди и
шестстотин/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ХІХ-119 в квартал 7, по
плана на вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа “за”, против – 3, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Бисерка Цветкова Цонева – ЕГН 3508300559 и
Стоян Цонев Вълчев – ЕГН 3209230542, двамата с постоянен адрес:
гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, блок 35, вход “А”, етаж 2, ап.3, урегулиран поземлен
имот № ХІХ-119 с площ 620 кв.м., в квартал 7 по плана на вилна зона
“Боровете”, с.Банево, Община Бургас, при граници: север – УПИ ХVІІІ-120;
изток – улица; юг – УПИ ХХ-118; запад – УПИ ХХХІІІ-154, за сумата 17 400
/седемнадесет хиляди и четиристотин/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ХLVІІ-71, кв.6, по плана
на вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа “за”, против – 2, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Недялка Господинова Димитрова с ЕГН
3106250454, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.1-в, вх.2, ет.7,
ап.15 и Мария Димитрова Гьонева с ЕГН 5403020637, с постоянен адрес:
гр.Бургас, кв. “Сарафово”, ул. “Черно море” № 13, урегулиран поземлен имот
УПИ ХLVІІ-71 с площ 595 кв.м., в кв.6 по плана на вилна зона “Боровете”,
с.Банево, Община Бургас, при граници: север – УПИ ХLVІІІ-70; изток – УПИ
ХХVІ-92; юг - УПИ ХLVІ-72; запад – улица, за сумата 16 700 /шестнадесет
хиляди и седемстотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица, чрез продажба частта на Общината
в недвижим имот, представляващ УПИ І-799, 800, общ. в кв.158 по
плана на ЦГЧ – Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа “за”, против – 5, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Кремена Илиева Стефанова с ЕГН 6903070556 и
постоянен адрес гр.Бургас, бул. “Христо Ботев” № 101, ет.6, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 142/640 идеални части от
урегулиран поземлен имот І-799, 800, общ. в кв.158 по плана на ЦГЧ –
Бургас, целият с площ 640.00 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІ-801; запад –
бул. “Христо Ботев”; север – бул. “Сан Стефано”; юг – УПИ VІІ-711,793, за
сумата 135 050 /сто тридесет и пет хиляди и петдесет/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинската част
от имот, представляващ УПИ V-18, кв.12 по плана на с.Брястовец,
Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа “за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Татяна Димитрова Нешева с ЕГН 6612290758 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.3, вх.”, ет.3 и Николай Стоянов
Нешев с ЕГН 6301140441 и постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Оборище” № 78,
ет.3, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 116/387
идеални части от УПИ V-18 в кв.12 по плана на с.Брястовец, Община Бургас,
целият с площ 387 кв.м., при граници: север – улица м/у о.т.11 и о.т.12; изток
– улица; юг – УПИ ІІ-19; запад – УПИ І-18, за сумата 1 590 /хиляда петстотин
и деветдесет/ лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и “ГЗ ИНВЕСТМЕНТ” ООД, гр.Бургас, чрез
продажба на общинската идеална част от имот, представляващ УПИ
І-360, кв.7 по плана на с.Брястовец, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продаде на “ГЗ ИНВЕСТМЕНТ” ООД, гр.Бургас, регистрирано с
решение № 1/18.05.2005 г. по ф.д. № 1521/2005 г. по описа на БОС със
седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. “Апостол Карамитев” № 3,
данъчен № 4020026958, Булстат 102923553, представлявано от управителя
Кевин Майкъл Адамсон – гражданин на Великобритания, паспорт №
026105512, изд. на 13.03.1997 г., недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 320/1105 идеални части от УПИ І-360, кв.7 по
плана на с.Брястовец, Община Бургас, целият с площ 1105 кв.м., при граници:
североизток – улица м/у о.т.3 и о.т.14; югоизток – УПИ ІІ; югозапад – дига;
северозапад – улица, за сумата 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
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет –
Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 31.03.2006 г.
заседание, Протокол № 34
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ решение по т.24 от Протокол № 34/31.03.2006 г., като на
редове четвърти и пети, думите “Христина Зафирова Тангърова, с ЕГН
4804130610 и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.65, вх.8, ет.6,
ап.17”, се заличават.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова – председател
на Общински съвет – Бургас, относно: Попълване състава на
постоянни комисии в Общински съвет – Бургас
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Избира за председател на Постоянната комисия по общинска
собственост, общински предприятия и търговски дружества с
общинско участие – КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ.
2. Избира за член на Постоянната комисия по законност и обществен
ред – ПЛАМЕН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ.
3. Избира за член на Постоянната комисия по бюджет и финанси –
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ.
4. Избира за председател на Постоянната комисия по здравеопазване –
д-р КЪНЧО ИВАНОВ МАРАНГОЗОВ.
5. Избира за зам.-председател на Постоянната комисия по
здравеопазване – д-р ГЕОРГИ ЕНЧЕВ МАТЕВ.
6. Избира за член на Постоянната комисия по здравеопазване –
МИЛЕН ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ.
7. Избира за председател на Постоянната комисия по социални
дейности – ИВАНКА КОЛЕВА КИРЯКОВА.

8. Избира за член на Постоянната комисия по социални дейности –
БРАНИМИР ХАРАЛАМПИЕВ ПЕТРОВ.
9. Избира за член на Постоянната комисия по икономика и инвестиции
– МИЛЕН ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ.
10. Избира за член на Постоянната комисия по транспорт и съобщения –
ПЛАМЕН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ.
……………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
45. ПИСМО от д-р Илка Баева – управител на “ДКЦ-ІІ-Бургас” ЕООД, за
даване на съгласие за акредитация на лечебното заведение
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за откриване на процедура по акредитация на
“Диагностично-консултативен център-ІІ-Бургас” ЕООД.
……………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване на замяна на имот – частна
общинска собственост, с имот, собственост на “В и К” ЕАД – Бургас,
находящи се в землището на кв. “Меден Рудник”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 45 гласа “за”, против – 0, въздържал се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ИЗВЪРШИ замяна на:
 Поземлен имот № 000856, с площ 5.426 дка, находящ се в
местността “Кара Баир”, в землището на кв. “Меден Рудник”,
гр.Бургас, с ЕКНМ 99994, представляващ нива – ІІІ категория, при
граници и съседи: имот № 000857 – полски път, собственост на
Община Бургас; имот № 000036 – жилищна територия; имот №
000832 – нива, собственост на Мария Илиева Арнаудова; имот №
000828 – нива, собственост на наследници на Апостол Христов
Василев; имот № 000855 – нива, собственост на наследници на
Цончо Стефанов Гугучков, за които е съставен Акт №
1775/05.01.2000 г. за частна общинска собственост, с пазарна
стойност – 113 900 /сто и тринадесет хиляди и деветстотин/ лева,
с
 Поземлен имот № 000056, с площ 8.088 дка, представляващ друга
селскостопанска територия – ІV категория, находящ се в землището
на кв. “Меден Рудник”, гр.Бургас, с ЕКАТТЕ 99017, при граници и

съседи: имот № 100019 – нива, собственост на наследници на Ради
Георгиев Тамахкяров и др.; имот № 000055 – местен път,
собственост на Община Бургас; имот № 000670 – полски път от
остатъчния общински фонд; имот № 100020 – нива, собственост на
наследници на Георги Христов Парашкевов и др. и имот № 100021 –
нива, собственост на наследници на Ставрина Николова Ставрева и
др., собственост на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД –
гр.Бургас, рег. по ф.д. № 7184/1991 г. на Бургаския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление: гр.Бургас, пл. “Царица Йоанна”
№ 2, Булстат 812115210 , дан.№ 1021012420, съгласно нотариален
акт № 114, том VІІ, рег. № 6297, дело № 747/2004 г. на нотариус при
Бургаски районен съд, с пазарна стойност 113 879 /сто и тринадесет
хиляди осемстотин седемдесет и девет/ лева.
Разликата в стойностите на заменяемите имоти, в размер на 21
/двадесет и един/ лева да се заплати от “Водоснабдяване и канализация” ЕАД
– гр.Бургас, в полза на Община Бургас.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
47. ИСКАНЕ за становище по чл.19, ал.11 от ППЗСПЗЗ от Министерство
на земеделието и горите
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 45 гласа “за”, против – 0, въздържал се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА предложението на Общинска служба “Земеделие и гори” –
гр.Бургас за обезщетяване на собственици, в съответствие с постъпилите
искания, със земеделска земя – общинска собственост, имот № 070011 от
Картата на възстановената собственост на кв. “Меден Рудник”, местност
“Новата чешмичка”, с площ 46.569 дка, представляващ нива, ІХ категория,
при граници и съседи: имот № 000196 – полски път, остатъчен общински
фонд; имот № 070006 – нива, собственост на наследници на Тодор Димитров
Панайотов; имот № 070012 – нива, собственост на Зюмбюла Иванова
Калоянова; имот № 070013 – нива, собственост на Гинка Иванова Атанасова;
имот № 070014 – нива, собственост на наследници на Мария Костова
Кирякова; имот № 070015 – нива, собственост на наследници на Петър
Димитров Найденов и имот № 070019 – нива, собственост на наследници на
Руска Калоянова Георгиева, за който е съставен акт за частна общинска
собственост № 1800/07.01.2000 година.
……………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
48. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Удостояване посмъртно със званието
“Почетен гражданин на Бургас” – Агоп Мъгърдич Мелконян –
писател, журналист, драматург, поет и преводач
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА посмъртно със званието “Почетен гражданин на Бургас”
родения и свързан с Бургас през целия си житейски и творчески път Агоп
Мъгърдич Мелконян – писател, драматург, публицист, преводач и издател.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
49. МОЛБИ за опрощаване на вземания
……………………………………………………………
1) По молба от Гинка Тодорова Карапачова;
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за опрощаване вземането от Гинка Тодорова
Карапачова, в размер на остатъка от него, който е 206.55 лева.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
49. МОЛБИ за опрощаване на вземания
……………………………………………………………
2) По молба от Филип Георгиев Янев;
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
НЕ ДАВА съгласие за опрощаване на вземането на държавата от Филип
Георгиев Янев, в размер на 3 955 лева, произхождащо от незаплатена
държавна такса по гражданско дело за делба.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 39
На 29.09.2006 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
50. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов – общински съветник,
водач на групата общински съветници от “СДС и коалиция”, относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ за животоспасяваща
операция в Германия на Живко Рашков Стоянов от гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 44 гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА еднократна финансова помощ от 5 000 /пет хиляди/ лева за
извършване на животоспасяваща операция в специализираната клиника по
епилептология в гр.Бон – Германия, на 28-годишния Живко Рашков Стоянов
от гр.Бургас, ул. “Михаил Герджиков” № 8.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

