ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО 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: Провеждане на конкурс за избор на обществен
посредник на територията на Община Бургас
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Разкриване представителство на Община Бургас
в Брюксел, Белгия
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 10 години на ДМА,
включен в капитала на “Бургаски пазари” ЕООД
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Проект “Събиране на негодните за употреба
пестициди, намиращи се в склад в с.Брястовец и постоянното им
съхраняване в контейнери “Б-Б куб” на територията на Община Бургас
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Завишаване бюджета на ОДЗ № 11 – кв. “Долно
Езерово” - § 10 00 /издръжка – за материали и постелъчен инвентар и
облекло/ с 2000 лева

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Необходими промени в Разчета за капиталови
разходи за 2006 година
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от проф.д-р Стефан Чапкънов – главен
художествен ръководител на Професионален ансамбъл “Странджа” –
Бургас и общински съветник, относно: Отпускане на средства за визи на
групата артисти от Професионален фолклорен ансамбъл “Странджа”,
определени за участие м Международния фолклорен фестивал в
гр.Лудиана – Индия
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Обект “Войнишки паметник” – гр.Бургас
9. 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
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Наталия Коцева – директор на Регионална
библиотека “П.К.Яворов – Бургас, относно: Отпускане на средства за
абонамент на чужди периодични издания и изпълнение на спешни
предписания от Регионална служба “ПБЗН” – Бургас
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Пенка Захариева Седларска – директор на
Бургаска художествена галерия “Петко Задгорски”, относно: Осигуряване
на сума за дофинансиране до края на 2006 година
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин
на Бургас” Цветан Иванов Попов – старши треньор на СКБ “ПобедаЧерноморец”
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Соня Стоянова Георгиева – председател на
Постоянната комисия по култура и вероизповедания, относно:
Удостояване със званието “Почетен гражданин на Бургас” Евдокия
Милева Симеонова – за изключителен принос в бургаската журналистика
и послучай навършването на кръгла годишнина
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Станислав Касъров – ликвидатор на
“Спортни имоти, паркинги и гаражи” ЕООД в ликвидация, относно
приемане отчета на ликвидатора, крайният финансов отчет и одиторския
доклад на “СИПГ” ЕООД и вземане на решение за заличаване на “СИПГ”
ЕООД

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински свет
Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 29.06.2006 г.
заседание /Протокол № 37/
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет
Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 29.06.2006 г.
заседание /Протокол № 37/
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни помещения –
общинска собственост, находящи се на втори етаж на сградата на ул. “Цар
Асен” № 81, гр.Бургас, за нуждите на сдружение “Доза обич”, гр.Бургас
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект, получил
траен градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост –
УПИ ІІІ, кв.34, кв. “Победа”, гр.Бургас
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект, получил
траен градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост –
УПИ І, кв.25, кв. “Победа”, гр.Бургас
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект, получил
траен градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост –
УПИ І, кв.12, ж.р. “Меден Рудник”, зона “А”, гр.Бургас
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на собственика за
имот, получил траен градоустройствен статут в имот – частна общинска
собственост – УПИ І, кв.17-А, по плана на ж.к. “Славейков”, гр.Бургас
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ І-1, кв.1 по плана на вилна
зона “Росенец”, Община Бургас

23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХХХVІІ-81, кв.6 по плана на
вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХLІІ-145, кв.7 по плана на вилна зона
“Боровете”, с.Банево, Община Бургас
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ VІ-165, кв.2, по плана на
вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХХХІІ-86, кв.6 по плана на
вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІ-182, кв.10 по плана на вилна зона
“Боровете”, с.Банево, Община Бургас
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на идеални части от недвижими имоти,
съставляващи УПИ V-15 и УПИ VІ в кв.37 по ПУП-ПРЗ на ж.к. “Братя
Миладинови”, гр.Бургас
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване замяна на имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на кв. “Крайморие”, Община Бургас,
с имот, собственост на физическо лице, находящ се в землището на
с.Твърдица, Община Бургас
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на имоти – частна общинска собственост
с части от имот пл.№ 915, кв.32, собственост на физически лица, попадащ
върху двора на училище “Христо Ботев”, кв. “Сарафово”, гр.Бургас
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти,
представляващи обособени обекти, находящи се в партера на блок № 41,
ж.к. “Братя Миладинови”, гр.Бургас

32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с.Банево,
Община Бургас
33. 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 ХVІІІ-364, кв.26 по плана на с.Брястовец,
Община Бургас
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, представляващ УПИ ХІХ-943 в кв.57 по плана на ж.р. “Меден
Рудник”, зона “Г”, гр.Бургас
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване
на общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр.Бургас,
кв. “Горно Езерово”
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване
на общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр.Бургас,
ж.р. “Меден Рудник”, зона “А”
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване
на общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр.Бургас,
кв. “Акации”
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж, пристрояване и
надстрояване в УПИ ІІІ-2433 и УПИ V, в кв.1 по плана на “Приморски
парк”, гр.Бургас
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изключване на обект “Бивш хлебозавод, ж.к.
“Меден Рудник”, гр.Бургас” от Годишната план – програма за работата на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас за 2006
година

40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна в списъка на персонала в делегираните
от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на
90% от транспортните разходи по автомобилния транспорт
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Протокол за прието дарение между Община
Бургас и “Лукойл Нефтохим” АД Бургас на стойност 30 хил.лв.
42. СТАНОВИЩЕ по молба до Президента на Република България от Мария
Михайлова Петкова, относно опрощаване на държавно вземане
43. ПИТАНИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Провеждане на конкурс за избор на обществен
посредник на територията на Община Бургас
……………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
І. Обявява конкурс за избор на обществен посредник на територията на
Община Бургас.
ІІ. Избира комисия, в състав от 7 /седем/ общински съветника, както
следва:
1. Димитър Савов Коруджиев
2. Димитър Стоянов Стоянов
3. Симеон Георгиев Георгиев
4. Руси Динев Куртлаков
5. Евгения Тодорова Попеску
6. Снежана Христова Пренерова
7. Пламен Кирилов Киряков,
която да провери документите на кандидатите, да проведе интервю със
същите и да предложи трите най-добри кандидатури за избор пред
Общинския съвет.
Комисията да избере измежду членовете си председател, който да
ръководи заседанията.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Разкриване представителство на Община Бургас
в Брюксел, Белгия
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа “за”, против – 2, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Да се разкрие ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ОБЩИНА БУРГАС В
БРЮКСЕЛ – БЕЛГИЯ, при следните условия и параметри:
 Представителството да бъде устроено в “Сградата на градовете”
(Проект на “ЕВРОГРАДОВЕ”), намираща се на площад De
Meeus № 1, в Брюксел, Белгия;
 Представителството да бъде устроено в офис с площ 40 – 70 кв.м.,
съобразно предвижданията и архитектурното разпределение на
етажната собственост;
 Годишна наемна цена в размер на 663 евро на кв.м., подлежаща
на индексиране, съобразно официалния годишен индекс, както и
на незначително коригиране в зависимост от разпределението на
индивидуални и общи части, съобразно окончателния проект за
реконструкция;

Допълнителна цена за наем на обзавеждане или за покупка на
мебели, която подлежи на уточняване;
 Допълнително заплащане на предоставени услуги за общо
ползване от наемателите – окабеляване, телефонизация и др.,
подлежащо на уточняване;
 Припадаща се сума от стойността на ремонтните работи – около
18 500 евро;
2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да води преговори, да
уточни конкретните условия и подпише съответните договори, както
и да извършва всички необходими действия, свързани с откриване
Представителство на Община Бургас в гр.Брюксел, Белгия.
……………………………………………………………


ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 10 години на ДМА,
включен в капитала на “Бургаски пазари” ЕООД
……………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. ОБЯВЯВА търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10
/десет/ години на “Магазин за продажба на промишлени стоки и
услуги”, представляващ втори ІІ-ри /втори/ етаж на Търговски
комплекс “Краснодар”, намиращ се в гр.Бургас, кв.43, УПИ І по
плана на ж.к. “Възраждане”, на ул. “Калоян”, с площ от 2 106 /две
хиляди сто и шест/ км.м., с изключение на помещенията, които се
използват за канцеларии от “Бургаски пазари” ЕООД, за извършване
на търговска дейност с промишлени стоки на дребно, при условия,
част от които изрично посочени в договора за наем на недвижимия
имот, представляващ неразделна част от решението.
2. ОПИСАНИЕ на обекта: “Магазин за продажба на промишлени стоки
и услуги”, представляващ ІІ-ри /втори/ етаж на Търговски комплекс
“Краснодар”, намиращ се в гр.Бургас, кв.43, УПИ І по плана на ж.к.
“Възраждане”, с площ 2 106 /две хиляди сто и шест/ кв.м., при
граници на имота: изток – Централен пазар; запад – ул. “Калоян”;
север – ул. “Климент Охридски”; юг – Централен пазар; отдолу –
първи етаж на ТК “Краснодар”, отдаден под наем за срок от 10
години на “Интеркомерс груп плюс” ЕООД, с изключение на

3.
4.
5.

6.

7.

8.

помещенията, които се ползват за канцеларии от “Бургаски пазари”
ЕООД.
ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена на месечната наемна цена – 35 000
/тридесет и пет хиляди/ лева, без ДДС;
ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване, в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
 представяне на идеен проект;
 въвеждане на търговския обект в експлоатация – до 3 месеца след
въвеждане във владение на имота;
 ежегодна индексация на наемната цена до края на срока на
договора с размера на годишната инфлация;
 подписите на страните по договора се заверяват нотариално и
договорът се вписва, като разходите за това са за сметка на
наемателя;
КАНДИДАТИТЕ за участие в търга представят:
 копие от съдебно решение за регистрация на юридически лица и
еднолични търговци, а представляващите ги физически лица –
копие от лична карта;
 копие от удостоверение за данъчна регистрация;
 копие от удостоверение за регистрация по Булстат;
 удостоверение за актуално правно състояние за ЮЛ и ЕТ,
издадено през текущата календарна година;
 удостоверение за липса на задължения към НАП;
 идеен проект за предвижданата реконструкция;
 копие от документ за внесен депозит;
ОПРЕДЕЛЯ комисия за провеждане на търга, състояща се от 7
човека, в състав:
Председател: Тодор Стойчев Стамболиев
Членове:
- Петър Ангелов Петров
- Живко Тончев Тончев
- Христо Божинов Порточанов
- Пламен Янчев Янчев
- Представител на Община Бургас
- Представител на “Бургаски пазари” ЕООД
Задължава комисията в 7-дневен срок, считано от датата на избора й,
да обяви решението за обявяване на търга, чрез публикуването му в
местен и национален всекидневник.
ОПРЕДЕЛЯ депозит за участие в търга, в размер на 50 000 /петдесет
хиляди/ лева.
Краен срок за внасяне на депозита – 24 часа преди часа, обявен за
начало на търга.

На спечелилия търга депозитът се връща след въвеждане на обекта в
експлоатация, а на останалите – в едноседмичен срок от датата на
търга и обявяване на резултата.
Протоколът с резултата от провеждането на търга се подписва от
всички членове на комисията и от всички допуснати до участие в
търга кандидати. Когато член на комисията не е съгласен с резултата
от търга, предоставя особеното си мнение писмено.
9. УТВЪРЖДАВА тръжна документация – неразделна част от
решението, която съдържа:
 заявление – приложение № 1;
 декларация – приложение № 2;
 проектодоговор – приложение № 3;
 скица;
 копие на обявата;
10. МЯСТО за закупуване на тръжната документация – седалището на
“Бургаски пазари” ЕООД в срок до 30 дни от датата на публикуване
на обявата в местен и национален всекидневник;
11. ОПРЕДЕЛЯ цена на тръжната документация – 500 /петстотин/ лева.
12. ЗАЯВЛЕНИЯ за участие в търга ще се приемат 30 дни от датата на
публикуване на обявата.
13. ОГЛЕД на имота – предмет на търга, всеки работен ден, след
публикацията от 10:00 часа до 16:00 часа.
14. ТЪРГЪТ да се проведе на 20-я ден от публикуване на решението за
провеждане на търга от 10:00 часа в сградата на Община Бургас.
При непровеждане, повторен търг да се проведе, след 7 дена, от
10:00 часа.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Проект “Събиране на негодните за употреба
пестициди, намиращи се в склад в с.Брястовец и постоянното им
съхраняване в контейнери “Б-Б куб” на територията на Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
РАЗРЕШАВА СЕ ползването на терен, находящ се на територията на
Претоварна станция – Бургас, като площадка за разполагане на 28 броя
контейнери тип “Б-Б куб”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Завишаване бюджета на ОДЗ № 11 – кв. “Долно
Езерово” - § 10 00 /издръжка – за материали и постелъчен инвентар и
облекло/ с 2000 лева
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ЗАВИШАВА бюджета на ОДЗ № 11 – кв. “Долно Езерово” за 2006
година с 2 000 /две хиляди/ лева, § 10 00 /материали и постелъчен инвентар и
облекло/.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Необходими промени в Разчета за капиталови
разходи за 2006 година
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Намалява годишната задача на обект № 149 “Пешеходни светофари”
за 2006 година с 63 500 лева – фонд “ИБФ” от 80 565 лева на 17 065
лева.
2. Завишава се годишната задача на обект № 377 “Изграждане на
транспортни светофари на ул. “Тодор Грудов” – първо влизане в
зона “А” на ж.к. “Меден Рудник” от 56 500 лева на 120 000 лева, с
финансов източник “ИБФ”.
3. Завишава годишната задача на обект № 474 “Транспортен подход за
училище “Димчо Дебелянов” от 50 000 лева на 52 000 лева /”ИБФ”/.
4. Коригира годишната задача на обект № 305 “Реконструкция на ул.
“Калоян” от 40 000 лева на 38 000 лева /”ИБФ”/.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от проф.д-р Стефан Чапкънов – главен
художествен ръководител на Професионален ансамбъл “Странджа” –
Бургас и общински съветник, относно: Отпускане на средства за визи на
групата артисти от Професионален фолклорен ансамбъл “Странджа”,
определени за участие м Международния фолклорен фестивал в
гр.Лудиана – Индия
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
При актуализацията на бюджета на Община Бургас за 2006 година да
бъдат предвидени 2 000 /две хиляди/ лева за визи до Индия на артистите от
Професионален фолклорен ансамбъл “Странджа”, определени за участие в
Международния фолклорен фестивал в гр.Лудиана, щат Пенджаб, Северна
Индия.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Обект “Войнишки паметник” – гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие в Разчета за финансиране за 2006 година годишната
задача на обект № 502 “Паметник на Христо Фотев” да се намали от
60 000 лв. на 48 000 лв., като обектът става преходен в 2007 година.
2. Включва в Разчета за капиталови разходи – 2006 година нов обект с
годишна задача 12 000 лв. за изготвяне на идеен проект за
“Войнишки паметник” – гр.Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
9. 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 38 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ЕЖЕМЕСЕЧНО да бъде закупувана още една карта за цялата градска
мрежа в Отдел “Инвеститорски контрол” към Дирекция “Устройство на
територията, архитектура и строителство”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Наталия Коцева – директор на Регионална
библиотека “П.К.Яворов – Бургас, относно: Отпускане на средства за
абонамент на чужди периодични издания и изпълнение на спешни
предписания от Регионална служба “ПБЗН” – Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се дофинансира бюджета до края на 2006 година на Регионална
библиотека “П.К.Яворов” – гр.Бургас, с 15 000 /петнадесет хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Пенка Захариева Седларска – директор на
Бургаска художествена галерия “Петко Задгорски”, относно: Осигуряване
на сума за дофинансиране до края на 2006 година
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се дофинансира бюджета до края на 2006 година на Бургаска
художествена галерия “Петко Задгорски”– гр.Бургас, със сумата 6 000 /шест
хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин
на Бургас” Цветан Иванов Попов – старши треньор на СКБ “ПобедаЧерноморец”
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33
гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА със званието “Почетен гражданин на Бургас” Цветан
Иванов Попов – старши треньор по бокс за приносите му в спортния живот
на града.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Соня Стоянова Георгиева – председател на
Постоянната комисия по култура и вероизповедания, относно:
Удостояване със званието “Почетен гражданин на Бургас” Евдокия
Милева Симеонова – за изключителен принос в бургаската журналистика
и послучай навършването на кръгла годишнина
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА със званието “Почетен гражданин на Бургас” Евдокия
Милева Симеонова за изключителен и траен принос за развитието на
бургаската журналистика и послучай навършването на кръгла годишнина.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Станислав Касъров – ликвидатор на
“Спортни имоти, паркинги и гаражи” ЕООД в ликвидация, относно
приемане отчета на ликвидатора, крайният финансов отчет и одиторския
доклад на “СИПГ” ЕООД и вземане на решение за заличаване на “СИПГ”
ЕООД
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема отчета на ликвидатора на “Спортни имоти, паркинги и
гаражи” ЕООД.
2. Приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за
резултатите от извършената проверка на крайния ликвидационен
финансов отчет на дружеството.
3. Приема Крайния ликвидационен финансов отчет.
4. Освобождава ликвидатора от отговорност за дейността му.
5. Удължава срока на ликвидацията до заличаването на “Спортни
имоти, паркинги и гаражи” ЕООД от Търговския регистър.
6. Разпределя ликвидационна квота в размер на 3 646.71 лева /три
хиляди шестстотин четиридесет и шест лева и седемдесет и една
стотинки/, която ще бъде заплатена по банков път на едноличния
собственик на капитала.

7. “Спортни имоти, паркинги и гаражи” ЕООД – в ликвидация, да бъде
заличено от Търговския регистър при Бургаски окръжен съд.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински свет
Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 29.06.2006 г.
заседание /Протокол № 37/
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ решение по т.28 от Протокол № 37/29.06.2006 година, като на
ред шести, думата “Лазур”, бъде заменена с думите “Братя Миладинови”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет
Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 29.06.2006 г.
заседание /Протокол № 37/
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ решение по т.18 от Протокол № 37/29.06.2006 година, като на
редове първи, втори, четиринадесети и петнадесети, имената “Георги Димов
Димов ЕГН 5107100447 и постоянен адрес гр.Бургас, бул. “Демокрация” №
46, вх.Б, ап.7 и Иван Димов Димов ЕГН 5308280844 и постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.444, вх.5, ет.4” се заличават и се вписва
името на новия собственик Хърант Сънпат Меликов ЕГН 5310170447 и
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Петко Каравелов” № 14.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни помещения –
общинска собственост, находящи се на втори етаж на сградата на ул. “Цар
Асен” № 81, гр.Бургас, за нуждите на сдружение “Доза обич”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа “за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години на СДРУЖЕНИЕ
“ДОЗА ОБИЧ” – сдружение с нестопанска цел, за осъществяване на
общественополезна дейност, регистрирано по ф.д. № 3091/25.10.1999 г. по
описа на Бургаски окръжен съд, вписано в Централния регистър на
юридическите лица под № 20050221004, със седалище и адрес на управление:
гр.Бургас, ул. “Шейново” № 73, ет.1, п.к.15, нежилищни помещения, с обща
полезна площ 62.45 /шестдесет и две цяло, четиридесет и пет/ кв.м., при
граници: изток – външен зид откъм блок № 101 и улица; запад – калкан; север
– външен зид и стълбище; юг – външен зид, находящи се на втори етаж на
сградата на ул. “Цар Асен” № 81, гр.Бургас, актувана с Акт № 1667 от
15.12.1999 г. за частна общинска собственост, срещу заплащане на месечен
наем, в размер на 60 /шестдесет/ лева, без ДДС.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект, получил
траен градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост –
УПИ ІІІ, кв.34, кв. “Победа”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се учреди на ТОНКА ХРИСТОВА ДРЕНАКОВА с ЕГН 5504130458
и постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 16, право на строеж за
търговски обект “Павилион за закуски и пакетирани хранителни стоки”,
със застроена площ 14.85 кв.м. в недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ІІІ в кв.34 по плана на кв. “Победа”,
гр.Бургас, целият с площ от 83 кв.м., за сумата 1 500 /хиляда и петстотин/ лв.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект, получил
траен градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост –
УПИ І, кв.25, кв. “Победа”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се учреди на ДИМИТЪР НИКОЛОВ БАНЕВ с ЕГН 7107220549 и
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.66, вх.4, ет.7, право на
строеж за търговски обект “Павилион за плод-зеленчук и пакетирани
хранителни стоки”, със застроена площ 60 кв.м., в недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.25 по плана на кв.
“Победа”, гр.Бургас, целият с площ от 632 кв.м., за сумата 6 000 /шест
хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект, получил
траен градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост –
УПИ І, кв.12, ж.р. “Меден Рудник”, зона “А”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
Да се учреди на ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ СПАСОВ с ЕГН 5804280680
и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.131, вх.5, ет.5, право на
строеж за търговски обект “Кафе-аперитив”, със застроена площ 180 кв.м. и
разгъната застроена площ 354 кв.м. в недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ І в кв.12 по плана на ж.р. “Меден Рудник”,
гр.Бургас, целият с площ от 16 887 кв.м., за сумата 40 000 /четиридесет
хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на собственика за
имот, получил траен градоустройствен статут в имот – частна общинска
собственост – УПИ І, кв.17-А, по плана на ж.к. “Славейков”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 19
гласа “за”, против – 3, въздържали се – 18,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка с предложения проект за решение.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ І-1, кв.1 по плана на вилна
зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 34 гласа “за”, против – 4, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продаде на РАЙКО КОСТАДИНОВ СТАЙКОВ с ЕГН
3303100442 и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.77, ет.8, ап.22,
урегулиран поземлен имот І-1 в кв.1 по плана на вилна зона “Росенец”,
гр.Бургас, целият с площ 905 кв.м., при граници: север – край на регулация;
изток – улица; юг – УПИ ІІ-2; запад – край на регулация, за сумата 25 400
/двадесет и пет хиляди и четиристотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХХХVІІ-81, кв.6 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 – 5, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ВЪЛКАН СТОЯНОВ ВЪЛКАНОВ с ЕГН 4709120443
и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.13, вх.2, ет.1, ап.1,
урегулиран поземлен имот ХХХVІІ-81, кв.6, по плана на вилна зона
“Боровете”, с.Банево, Община Бургас, целият с площ 605.00 кв.м., при
граници: изток – УПИ ХХХІV-84; запад – улица; север – УПИ ХХХVІІІ-80;
юг – УПИ ХХХVІ-82, 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
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХLІІ-145, кв.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 – 5, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ХРИСТО ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЕВ с ЕГН 3802010640 и
ТАНЯ ПЕТРОВА ТЕРЗИЕВА с ЕГН 5109010450, двамата с постоянен адрес:
гр.Бургас, ул. “Фердинандова” № 59, недвижим имот с площ 617 кв.м.,
представляващ УПИ ХLІІ-145, в кв.7 по плана на вилна зона “Боровете”,
с.Банево, Община Бургас, при граници: север – УПИ ХLІІІ-144; изток – УПИ
Х-128; юг – УПИ ХLІ-146; запад – улица, за сумата 17 300 /седемнадесет
хиляди и триста/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ VІ-165, кв.2, 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 – 5, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ МИНКОВ с ЕГН 3208120643 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Любен Каравелов” № 12, урегулиран
поземлен имот VІ-165, в кв.2 по плана на вилна зона “Боровете”, с.Банево,
Община Бургас, целият с площ 595.00 кв.м., при граници: изток – УПИ VІІ;
запад – УПИ ІV и УПИ V; север – УПИ VІІІ; юг – 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
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХХХІІ-86, кв.6 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 – 5, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на КЕРА ГАНЧЕВА ТРЕНДАФИЛОВА с ЕГН
3608170757 и ЯНКО ХРИСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ с ЕГН 2907200748 –
съпрузи и двамата с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Оборище” № 126, ет.2,
урегулиран поземлен имот ХХХІІ-86, кв.6, по плана на вилна зона
“Боровете”, с.Банево, Община Бургас, целият с площ 600.00 кв.м., при
граници: изток – улица; запад – УПИ ХLІ; север – УПИ ХХХІ; юг – УПИ
ХХХІІІ и УПИ ХХХІV, 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
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІ-182, кв.10 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 – 5, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА МАЛЕВА с ЕГН 2711150450,
РУМЕН МИЛКОВ МАЛЕВ с ЕГН 5503180449 и СТАНИСЛАВ МИЛКОВ
МАЛЕВ с ЕГН 5807070646, тримата с постоянен адрес гр.Бургас, ул.
“митрополит Симеон” № 3, урегулиран поземлен имот VІ-182 в кв.10 по
плана на вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас, целият с площ 579
кв.м., при граници: изток – УПИ VІІ-183; запад – УПИ V-181; север – улица;
юг – УПИ ІХ-185, за сумата 16 500 /шестнадесет хиляди и петстотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на идеални части от недвижими имоти,
съставляващи УПИ V-15 и УПИ VІ в кв.37 по ПУП-ПРЗ на ж.к. “Братя
Миладинови”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа “за”, против – 7, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 65.16/162.67 ид.части от нов урегулиран
поземлен имот /УПИ/ V-15 в кв.37 по ПРЗ на ж.к. “Бр.Миладинови”,
гр.Бургас, целият с площ от 162.67 кв.м., при граници: изток – улица от о.т.
124-б до о.т.124-в; запад – улица от о.т.124-а до о.т.130-а; север – УПИ VІ; юг
– УПИ ІV-26, на стойност 48 430 /четиридесет и осем хиляди четиристотин и
тридесет/ лева,
с
недвижим имот, собственост на ДИАНА ТРЕНДАФИЛОВА
ИВАНОВА с ЕГН 6901040594 и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”,
бл.39, вх.12, ет.1, представляващ 65.16/960 идеални части от УПИ VІ в кв.37
по плана на ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.Бургас и целият става с площ от 960.30
кв.м., при граници: изток – улица от о.т.124-б до о.т.124-в; запад – улица от
о.т.124-а до о.т.130-а; север – ул. “Кавала”; юг – УПИ V-15, на стойност
48 430 /четиридесет и осем хиляди четиристотин и тридесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване замяна на имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на кв. “Крайморие”, Община Бургас,
с имот, собственост на физическо лице, находящ се в землището на
с.Твърдица, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 19
гласа “за”, против – 16, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка с предложения проект за решение.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на имоти – частна общинска собственост
с части от имот пл.№ 915, кв.32, собственост на физически лица, попадащ
върху двора на училище “Христо Ботев”, кв. “Сарафово”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа “за”, против – 4, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Да бъде извършена замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІІ /седем/, кв.5 /пет/ по плана на кв.
“Сарафово”, гр.Бургас, с площ от 505 /петстотин и пет/ кв.м., при граници:
североизток – УПИ ІІ в кв.5; северозапад – УПИ VІ в кв.5; югоизток – УПИ
VІІІ; югозапад – улица между о.т.28, о.т.29 и о.т.30, на стойност 58 075
/петдесет и осем хиляди седемдесет и пет/ лева,
с
недвижим имот, собственост на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ с ЕГН
3202070648 и постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Сарафово”, ул. “Пробуда” № 9,
представляващ 505/8300 идеални части от УПИ І, кв.32 /част от имот пл.№
915, кв.32/ по плана на кв. “Сарафово”, гр.Бургас, целият с площ от 8 300
кв.м., при граници за целия УПИ: североизток – УПИ VІІІ в кв.32;
северозапад – УПИ І в кв.32; югоизток – УПИ ХІV в кв.32; югозапад – УПИ І
в кв.32, на стойност 47 975 /четиридесет и седем хиляди деветстотин
седемдесет и пет/ лева.
Разликата в стойностите на заменяемите недвижими имоти в размер на
10 100 /десет хиляди и сто/ лева се дължи от Христо Георгиев Христов на
Община Бургас.

2. Да бъде извършена замяна на недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляващи: УПИ ІV /четири/, кв.5 /пет/ по плана на кв.
“Сарафово”, гр.Бургас, с площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв.м., при граници:
изток – УПИ ІІ в кв.5; запад – улица между о.т.28 и о.т.29; север – УПИ ІІ в
кв.5; юг – УПИ V в кв.5, на стойност 28 600 /двадесет и осем хиляди и
шестстотин/ лева и УПИ VІ /шест/, кв.5 /пет/ по плана на кв. “Сарафово”,
гр.Бургас, с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници: изток –
УПИ ІІ в кв.5; запад – УПИ V в кв.5; север – УПИ VІІ в кв.5; юг – улица
между о.т.28 и о.т.29, на стойност 39 050 /тридесет и девет хиляди и петдесет/
лева,
с
недвижим имот, собственост на ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ с
ЕГН 3501190845 и постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Сарафово”, ул. “Пробуда”
№ 7, представляващ 505/8300 идеални части от УПИ І, кв.32 /част от имот
пл.№ 915, кв.32/ по плана на кв. “Сарафово”, гр.Бургас, целият с площ от 8
300 кв.м., при граници за целия УПИ: североизток – УПИ VІІІ в кв.32;
северозапад – УПИ І в кв.32; югоизток – УПИ ХІV в кв.32; югозапад – УПИ І
в кв.32, на стойност 47 975 /четиридесет и седем хиляди деветстотин
седемдесет и пет/ лева.
Разликата в стойностите на заменяемите недвижими имоти в размер на
19 675 /деветнадесет хиляди шестстотин седемдесет и пет/ лева се дължи от
Йордан Георгиев Христов на Община Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти,
представляващи обособени обекти, находящи се в партера на блок № 41,
ж.к. “Братя Миладинови”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа “за”, против – 4, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
Да се извърши доброволна делба на търговски помещения, находящи се
в партера на блок № 41, ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.Бургас, както следва:
1. ОБЩИНА БУРГАС получава в дял и става собственик на магазин
за промишлени стоки № 2 на І-ви партер, със застроена площ 83.20
кв.м., ведно с 1.522% идеални части от общите части на сградата и
право на строеж върху общинска земя, при граници: изток – външен
зид; запад – външен зид; север – магазин № 3; юг – вх.Б и магазин №
1, на стойност 103 120 /сто и три хиляди сто и двадесет/ лева и
магазин за промишлени стоки № 4 на ІІ-ри партер, със застроена
площ 139.40 кв.м., ведно с 2.505% идеални части от общите части на
сградата и право на строеж върху общинска земя, при граници: изток
– външен зид; запад – външен зид; север – помещения на
“Експресбанк” АД – гр.Варна; юг – бл.40, на стойност 172 300 /сто
седемдесет и две хиляди и триста/ лева.

2. ПК “НАРКООП” – БУРГАС получава в дял и става собственик на
магазин за промишлени стоки № 1 на І-ви партер, със застроена
площ 100.50 кв.м., ведно с 1.838% идеални части от общите части на
сградата и право на строеж върху общинска земя, при граници: изток
– външен зид; запад – външен зид и вх.Б; север – магазин № 2; юг –
външен зид, бл.40, на стойност 124 600 /сто двадесет и четири
хиляди и шестстотин/ лева.
3. “ХИМЕКС-96” АД – БУРГАС получава в дял и става собственик
на магазин за промишлени стоки № 3 на І-ви партер, със застроена
площ 182.90 кв.м., ведно с 3.346% идеални части от общите части на
сградата и право на строеж върху общинска земя, при граници: изток
– външен зид; запад – външен зид; север – външен зид; юг – магазин
№ 2, на стойност 226 700 /двеста двадесет и шест хиляди и
седемстотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с.Банево,
Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 29 гласа “за”, против – 4, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ВАЛЕНТИН ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ с ЕГН
5412080460 и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.58, ет.12, ап.70,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 65/580
идеални части от УПИ І-78 в кв.3 по плана на с.Банево, Община Бургас,
целият с площ 580 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІ-79; запад – улица; север
– улица; юг – УПИ ХХV-77, за сумата от 2 000 /две хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
33. 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 ХVІІІ-364, кв.26 по плана на с.Брястовец,
Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ДИМИТЪР АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ с ЕГН 6012280742,
ЖЕКО ПЕТРОВ КИРЯКОВ с ЕГН 680505050508, двамата с постоянен адрес:
с.Брястовец, Община Бургас и МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ с ЕГН
6607250447 и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.2, ет.16, ап.91,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 85/985
идеални части от УПИ ХVІІІ-364 в кв.26 по плана на с.Брястовец, Община
Бургас, целият с площ 985 кв.м., при граници: изток – площадно
пространство; югоизток – имот с пл.№ 173; югозапад – УПИ ХVІІ;
северозапад – улица между о.т.50 и о.т.58, за сумата 2 400 /две хиляди и
четиристотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, представляващ УПИ ХІХ-943 в кв.57 по плана на ж.р. “Меден
Рудник”, зона “Г”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 41 гласа “за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на НАДЕНКА ПРОДАНОВА КЕШИШЕВА с ЕГН
5507310751 и ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КЕШИШЕВ с ЕГН 8003060461 и
двамата с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.32, вх.3 и
ТОДОРКА ПРОДАНОВА СТАНЧЕВА с ЕГН 5711060752 и СТИЛИЯН
ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ с ЕГН 8712160535 и двамата с постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.75, вх.А, ет.3, недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ 11/1020 идеални части от УПИ ХІХ943 в кв.57 по плана на ж.р. “Меден Рудник”, зона “Г”, гр.Бургас, целият с
площ от 1020 кв.м., при граници: североизток – ул. “Роден край”; югозапад –
УПИ VІІІ-961; югоизток – УПИ ХХ-944; северозапад – УПИ ХVІІІ-940, за
сумата 990 /деветстотин и деветдесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване
на общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр.Бургас,
кв. “Горно Езерово”
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа “за”, против – 4, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ с ЕГН 4006200446 и
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.15, вх.2, ет.2, ТОДОР
НИКОЛОВ КИРЯЗОВ с ЕГН 8007140483 и НЕДКО НИКОЛОВ КИРЯЗОВ с
ЕГН 7902250581 и двамата с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Възраждане”,
бл.1-А, вх.А, ет.3, недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 40/935 идеални части от УПИ ІV-34 в кв.8 по плана на кв.
“Горно Езерово”, гр.Бургас, целият с площ от 935 кв.м., при граници: изток –
улица; запад – УПИ ІХ-26; север – УПИ ІІІ-31, 33, УПИ ХІІ-34 и УПИ ХІІІ34; юг – УПИ ХІ-35, за сумата 800 /осемстотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване
на общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр.Бургас,
ж.р. “Меден Рудник”, зона “А”
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 23
гласа “за”, против – 10, въздържали се – 11,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка, с предложения проект за решение.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване
на общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр.Бургас,
кв. “Акации”
……………………………………………………………
В резултат на двете поименни гласувания, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Не приема предложения проект за решение в докладната записка на
вносителя, с предложената от общинския съветник Димитър
Коруджиев корекция в цената на имота – 82 200 лева.
2. Не приема предложения проект за решение в докладната записка на
вносителя.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж, пристрояване и
надстрояване в УПИ ІІІ-2433 и УПИ V, в кв.1 по плана на “Приморски
парк”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 30 гласа “за”, против – 4, въздържали се 9,
Р Е Ш И:
І. Учредява в полза на “Булгариен - Директ Райзен” ООД - гр.Несебър,
със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, община Несебър, КК
“Слънчев бряг”, х-л “Родопи”, рег. по ф.д. №1223/2001 г. на Бургаския
окръжен съд, право на строеж върху съсобствения с Община Бургас УПИ V, в
кв.1, по плана на “Приморски парк”, гр. Бургас, при граници: североизток УПИ І, в кв.1, югоизток - УПИ І, в кв.1, югозапад-УПИ ІІІ-2433, в кв.1,
северозапад - УПИ ІІІ-2344, в кв.1, тупикова улица и право на пристрояване и
надстрояване върху съсобствения с Община Бургас УПИ ІІІ-2433, в кв.1, по
плана на “Приморски парк”, гр. Бургас, при граници: изток - УПИ І, в кв.1,
югозапад - ул. “Шести септември”, север - тупикова улица, УПИ І, в кв.1,
северозапад - ул. “Княз Ал. Батенберг”, гр. Бургас, в съответствие с
действащия подробен устройствен план и съобразно квотата на собственост
на Община Бургас в цитираните урегулирани поземлени имоти, както следва:

1. Правото да построи в УПИ V, в кв.1, по плана на “Приморски парк”,
гр. Бургас, басейн, с разгъната застроена площ – 465,20 кв.м., от които 183,40
кв.м., съответстващи на квотата на собственост на Община Бургас в имота,
срещу заплащане на сумата от 22 849 /двадесет и две хиляди осемстотин
четиридесет и девет/ лева;
2. Правото да пристрои съществуващите обекти в УПИ ІІІ-2433, в кв.1,
по плана на “Приморски парк”, гр. Бургас, с 2076 кв.м. и правото да надстрои
съществуващите обекти в УПИ ІІІ-2433, в кв.1, по плана на “Приморски
парк”, гр. Бургас, с 2977,20 кв.м., срещу заплащане на сумата от 1 406 379
/един милион четиристотин и шест хиляди триста седемдесет и девет/ лева.
ІІ. Дава съгласие на “Булгариен - Директ Райзен” ООД - гр. Несебър: да
извърши пристрояване на съществуващите обекти в УПИ ІІІ-2433, в кв.1, по
плана на “Приморски парк”, гр. Бургас с 5164,20 кв.м. и надстрояване на
съществуващите обекти в цитирания УПИ ІІІ-2433 с 7406 кв. метра; да
построи в УПИ V, в кв.1, по плана на “Приморски парк”, гр. Бургас басейн с
РЗП от 456,20 кв. метра.
ІІІ. Срещу учредените му по т.І от настоящото решение права, освен
заплащане на сумите по т. І.1. и т. І.2., “Булгариен - Директ Райзен” ООД - гр.
Несебър, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, община Несебър,
КК “Слънчев бряг”, х-л “Родопи”, рег. по ф.д. №1223/2001 г. на Бургаския
окръжен съд, изцяло за своя сметка, да извърши в полза на Община Бургас, в
собствения й УПИ І, в кв.1, по плана на “Приморски парк”, гр. Бургас,
благоустройствени мероприятия – озеленяване, подмяна настилки на алеи,
подмяна на пейки и поставяне на нови такива, изграждане на детска
площадка и зона за отдих, по възлагане от Община Бургас, с минимален
размер на инвестицията – 100 000 /сто хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изключване на обект “Бивш хлебозавод, ж.к.
“Меден Рудник”, гр.Бургас” от Годишната план – програма за работата на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас за 2006
година
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа “за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
ИЗКЛЮЧВА от Годишната план – програма за работа на Надзорния
съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас, приета с решение на
Общински съвет – Бургас, по т.38 от Протокол № 36/31.05.2006 година, обект
“Бивш хлебозавод – ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас, посочен под № 1 в
“Списък на обекти, подлежащи на приватизация през 2006 година”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна в списъка на персонала в делегираните
от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на
90% от транспортните разходи по автомобилния транспорт
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
КОРИГИРА списъка на педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на 90%
от транспортните разходи по автомобилния транспорт, утвърден с решение №
33/28.02.2006 година на Общински съвет, както следва:
ОУ “Иван Вазов – с.Банево
 Теодора Станкова Стоянова – учител
- карта;
 Ваня Вълкова Гочева – учител
- 10 бр. билети на месец;
Маршрут: гр.Бургас – с.Банево – гр.Бургас
ОДЗ № 4 – с.Ветрен
 Минка Димитрова Ковачева – ЗАС
- 26 бр. билети на месец;
Маршрут: с.Ветрен – гр.Бургас – с.Ветрен
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Протокол за прието дарение между Община
Бургас и “Лукойл Нефтохим” АД Бургас на стойност 30 хил.лв.
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА актуализация на бюджета на Община Бургас:
 По приходите § 45 01 – Дарения и помощи от страната с 30 000 лв.;
 Трансфери по § 61 02 – Предоставени трансфери на:
 Професионална гимназия по химични технологии – 15 000 лв.;
 Университет “Проф.д-р Асен Златаров” – 15 000 лв.;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
На 31 октомври 2006 година /вторник/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
42. СТАНОВИЩЕ по молба до Президента на Република България от Мария
Михайлова Петкова, относно опрощаване на държавно вземане
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26
гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
По молбата на МАРИЯ МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА – дава съгласие да
се опрости задължението.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

