ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

На 29 ноември 2006 година /сряда/, 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на Общински съвет –
Бургас.
След гласуване, Общинският съвет – Бургас прие за разглеждане,
следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Закриване на специализирана институция за
предоставяне на социални услуги – Дом за временно настаняване
“Надежда”, гр.Бургас и откриване на социална услуга, предоставяна в
общността “Защитено жилище”
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет –
Бургас, прието по т.2 от дневния ред на проведеното на 31.10.2006 г.
заседание /Протокол № 40/
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна в годишната задача стойността на
обекти, предвидени в Разчета за капиталови разходи през 2006 година
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на нов обект в Разчета за
капиталови разходи – 2006 година
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промени в дейност “Образование” от началото
на учебната 2006/2007 година
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Дофинансиране на гимназии с прием на
чуждестранни ученици

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на нов обект в Разчета за
капиталови разходи – 2006 година
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане извънбюджетни приходно-разходни
сметки на ГРЕ “Г.С.Раковски” и ГПАЕ “Гео Милев” за 2006 година
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване съгласие за оценка на апортна вноска в
КК “Бургас” АД и определяне представител на Община Бургас в Общото
събрание на акционерите на дружеството
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, представляващ УПИ VІ-17 в кв.14 по плана на с.Твърдица, Община
Бургас
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица, чрез изкупуване на общинската част в УПИ ІІ7539, кв.59 по плана на ж.к. “Възраждане”, гр.Бургас
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица, чрез изкупуване на общинската част в УПИ
ХVІ-5804, кв.28 по плана на ж.к. “Възраждане”, гр.Бургас
13. 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
гр.Българово, Община Бургас
14. 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 VІІІ-103, кв.18 по плана на с.Брястовец,
Община Бургас
15. 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 ХІІ, кв.19, ж.р. “Меден Рудник”, гр.Бургас /Д.Вълчев/
16. 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 ХІІ, кв.19, ж.р. “Меден Рудник”, гр.Бургас /К.Златарова/
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на недвижим имот, собственост на
Община Бургас, с имот, собственост на юридическо лице
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на идеални части от недвижими имоти,
представляващи УПИ VІІ-27 и УПИ VІІІ-27 в кв.31 по ПУП – ПРЗ на
ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.Бургас
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижими имоти –
частна общинска собственост, находящи се в с.Рудник и с.Черно море,
Община Бургас
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІV-60, кв.7 по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ І-44, кв.1 по плана на вилна
зона “До стопанския двор”, Община Бургас
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХІ-147, кв.15 по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул. “Странджа” № 15
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на кв.кв. 1, 2, 9, 10 по
плана на с.Ветрен за имоти пл.№№ 576, 577 и 579

25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет –
Бургас, прието по т.11 от дневния ред на проведеното на 20.07.2006 г.
заседание /Протокол № 38/
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет –
Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното на 20.07.2006 г.
заседание /Протокол № 38/
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Избор на съдебен
заседател
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Избор на контрольор
на “Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични
заболявания със стационар – Бургас” ЕООД
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бенчо Георгиев Бенчев – общински
съветник, относно: Поставяне на контейнерите за отпадъци на уличното
платно
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Любомир Стоичков – управител на
“Медицински център-І-Бургас” ЕООД, относно: Приемане на доклад за
самооценка на лечебното заведение
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр.Бургас, за нуждите на Регионална лекарска
колегия – Бургас
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев – общински
съветник, председател на НС на ОАП – Бургас, относно: Допълване на
годишната приватизационна програма на Община Бургас, съгласно чл.3,
ал.3, т.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от ЗПСК
33. МОЛБИ за опрощаване на държавни вземания
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне цена на услуга за платено

обучение в ПГСАГ “Кольо Фичето” – Бургас, съгласно чл.26 от Закона за
професионалното образование и обучение
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промени в целевите финансови средства в
рамките на приетия бюджет за 2006 година за подготовка на състезатели
– участници в световни и европейски първенства
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Увеличаване размера на субсидията за 2006
година за лицензирани спортни клубове
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП – ПУР на територията на
Промишлена зона “Север” – гр.Бургас
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин
на Бургас” на бургаския поет Тома Бинчев
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Удостояване със звание
“Почетен гражданин на Бургас” на Димитър Минков Добрев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Закриване на специализирана институция за
предоставяне на социални услуги – Дом за временно настаняване
“Надежда”, гр.Бургас и откриване на социална услуга, предоставяна в
общността “Защитено жилище”
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. ЗАКРИВА Дом за временно настаняване “Надежда”, гр.Бургас,
като част от структурата на Дом за стари хора “Цвета и Анка
Върбанови”, гр.Бургас, считано от 01.02.2007 година.
2. ОТКРИВА социална услуга в общността “Защитено жилище”,
която ще се предоставя в сградата, собственост на Община Бургас,
находяща се на ул. “Поп Грую” № 45, гр.Бургас, считано от
01.02.2007 година, при следните условия:
 Капацитет – 10 пълнолетни жени и/или мъже;
 Численост на персонала – 5 щатни бройки;
 Средства за работна заплата:
21 245.00 лева, в т.ч.:
- ФРЗ
15 890.00 лева;
- ДОО
3 382.00 лева;
- ЗОВ
663.00 лева;
- Др.възнаграждения на персонала 1 122.00 лева;
- Безопасни условия на труд
95.00 лева;
- Закон за храните
93.00 лева;
 Издръжка
12 926.80 лева;

3. Финансирането на дейностите по предоставяне на социалната
услуга “Защитено жилище” като делегирана държавна дейност ще
се извършва съгласно утвърдените с решение на Министерския
съвет на Република България стандарти за делегирани от държавата
дейности и Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани
от Републиканския бюджет.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет –
Бургас, прието по т.2 от дневния ред на проведеното на 31.10.2006 г.
заседание /Протокол № 40/
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа “за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ решението си, взето по т.2 от дневния ред на заседанието на
Общински съвет – Бургас, проведено на 31.10.2006 година, като
припадащата се сума от стойността на ремонтните работи следва да се чете
“около 42 200 евро”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна в годишната задача стойността на
обекти, предвидени в Разчета за капиталови разходи през 2006 година
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 29 гласа “за”, против – 5, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
1. УВЕЛИЧАВА общата стойност и годишна задача на обект № 416
“Фасадно осветление на Храм “Св.Св. Кирил и Методий” от
Разчета за капиталови разходи 2006 година от 31 000 лв. на 40 000
лв. с финансов източник “ИБФ”. Завишената финансова рамка на
обект № 416 с 9 000 лв. да се осигури от намаляване годишната
задача на обект № 469 “Ефективно осветление на паркове и
градини”.
2. УВЕЛИЧАВА общата стойност и годишна задача на обект № 418
“Районно осветление на парк “Езеро” от Разчета за капиталови
разходи 2006 година от 4 000 лв. на 24 000 лв. с добавка на 20 000
лв. от финансов източник “ИБФ”. Завишената финансова рамка на
обект № 418 с 20 000 лв. да се осигури от намаляване годишната
задача на обект № 469 “Ефективно осветление на паркове и
градини”.
Годишната задача на обект № 469 “Ефективно осветление на
паркове и градини” с финансов източник “ИБФ” се намалява от
100 000 лв. на 71 000 лв.

3. УВЕЛИЧАВА общата стойност на обект № 392 “Реконструкция на
покривна конструкция на Туристически информационен център” от
100 000 лв. на 107 000 лв., в т.ч. годишната задача за 2006 г. от
50 000 лв. на 57 000 лв. Завишената финансова рамка на обект №
392 със 7 000 лв. да се осигури от намаляване годишната задача за
2006 година на обект № 304 “Реконструкция на ул. “Гладстон”, с
финансов източник “ИБФ”.
4. УВЕЛИЧАВА общата стойност на обект № 529 “Обновяване Руски
паметник” от разчета за капиталови разходи 2006 година - § 5100,
функция 07 от 20 000 лв. на 32 000 лв. с финансов източник “СБС”.
Завишената финансова рамка на обект № 529 с 12 000 лв. да се
осигури от намаляване годишната задача на обект № 336 “Табла за
афиши”.
Годишната задача на обект № 336 “Табла за афиши” - § 5200,
функция 07 се намалява от 39 000 лв. на 27 000 лв. с финансов
източник “СБС”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО 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 – 2006 година
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 41 гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. НАМАЛЯВА бюджета на ЦДГ № 13 – гр.Бургас - § 10-30
/ремонти/, със сума в размер на 2 900 лева.
2. ЗАВИШАВА Разчета за капиталови разходи – 2006 година на
Община Бургас в § 5219, с функция 03, със сумата 2 900 лева и
включва нов обект: “Закупуване на 2 броя стерилизатори за
нуждите на ЦДГ № 13 – гр.Бургас”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промени в дейност “Образование” от началото
на учебната 2006/2007 година
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА числеността на персонала, фонд “Работна заплата” и
средна месечна брутна работна заплата по учебни и детски
заведения, считано от 01.10.2006 год., съгласно Приложение № 1.
2. ЗАКРИВА 1 група ПДГ и разкрива 1 група ПППД към ОУ “Христо
Ботев” – с.Черно море, считано от 01.10.2006 година.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Дофинансиране на гимназии с прием на
чуждестранни ученици
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА приходно–разходните план–сметки на извънбюджетните
сметки по Приложение №№ 1, 2, 3 и 4 за 2006 година от дофинансиране със
собствени приходи на гимназии с прием на чуждестранни ученици, както
следва:
№

Наименование
на учебното заведение

Приходи
(в лева)

2

3

1

1.
2.
3.
4.

ГЧЕ “Васил Левски”
2 642
ГПНЕ “Гьоте”
2 642
ГПАЕ “Гео Милев”
2 642
ГРЕ “Г.С.Раковски”
880
……………………………………………………………

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

Разходи
(в лева)
4

2 642
2 642
2 642
880

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на нов обект в Разчета за
капиталови разходи – 2006 година
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. НАМАЛЯВА годишната задача за 2006 година на обект: “№ 334 –
Окончателен проект на ЗРП – кв. “Крайморие”, § 5309, функция 01,
в Разчета за капиталови разходи с 54 000 лева /източник –
собствени бюджетни средства/.
2. ВКЛЮЧВА в Разчета за капиталови разходи – 2006 година на
Община Бургас в § 5200, функция 03 “Образование”, нов обект:
“Подмяна на зидан котел в котелното на ПМГ “Акад.Н.Обрешков”
и ГРЕ “Г.С.Раковски” – гр.Бургас”, със стойност 54 000 лева от
финансов източник – собствени бюджетни средства.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане извънбюджетни приходно-разходни
сметки на ГРЕ “Г.С.Раковски” и ГПАЕ “Гео Милев” за 2006 година
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема приходно-разходните сметки на извънбюджетните сметки,
съгласно чл.42, ал.1, т.2 от ЗОБ и чл.40 от НСИООБ на ГРЕ “Г.С.Раковски”,
както следва: /Приложения №№ 1, 2 и 3/

Програми

Приходи
(в лева)

Разходи
(в лева)

1

2

3

48426
13926
13370

18325
13926
7434

(1) Заедно в Европа утре
(2) За какво разказват къщите
(3) Дидактика на устойчиво развитие

2. Приема приходно-разходната сметка на извънбюджетна сметка,
съгласно чл.42, ал.1, т.2 от ЗОБ и чл.40 от НСИООБ на ГПАЕ “Гео Милев”,
както следва: /Приложение № 4/

Програми

Приходи
(в лева)

Разходи
(в лева)

1

2

3

(1) Да бъдем европейци – създаване
кодекс на поведение

8813

8813

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване съгласие за оценка на апортна вноска в
КК “Бургас” АД и определяне представител на Община Бургас в Общото
събрание на акционерите на дружеството
……………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет –
Бургас,
Р Е Ш И:
І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за участие на Община Бургас в “Колоездачен
клуб – К.К. Бургас” АД – гр. Бургас, рег. по ф.д. № 769/2006 г. на БОС, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” №
126, с непарична вноска: недвижим имот – спортен обект “Колодрум”, ведно
с прилежащия терен, представляващ УПИ І /едно/, в кв.1 /едно/, по плана к-с
“Братя Миладинови”, гр. Бургас, с площ от 20 250 /двадесет хиляди двеста и
петдесет/ кв.м., ведно с масивна едноетажна сграда, застроена на 170.74 /сто
и седемдесет цяло седемдесет и четири/ кв.м., при граници: север – ж.п.
линия “Бургас-Поморие”; изток – бул. “Стефан Стамболов”; юг – УПИ І, в
кв.3, тупикова улица; запад – УПИ ІV-10, в кв.1, находящ се в гр. Бургас,
бул. “Стефан Стамболов” № 126, за който е съставен Акт за частна
общинска собственост № 4351/28.09.2006 г., при условията на представения
устав на дружеството и при оценка на непаричната вноска – 4 200 000
/четири милиона и двеста хиляди/ лева, определена по реда на чл.72 от ТЗ по
ч.ф.д. № 419/2006 г. на Бургаския окръжен съд.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Бургас – Йоан Кирилов Костадинов,
за представител на Община Бургас в Общото събрание на “Колоездачен
клуб – К.К. Бургас” АД – гр. Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, представляващ УПИ VІ-17 в кв.14 по плана на с.Твърдица, Община
Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 25
гласа “за”, против – 3, въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложния проект за решение в докладната записка.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица, чрез изкупуване на общинската част в УПИ ІІ7539, кв.59 по плана на ж.к. “Възраждане”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДАТ на Радка Димитрова Узунова с ЕГН 4302010650 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Зорница”, бл.5, вх.3, ет.6, ап.18, Петко
Димитров Ковачев с ЕГН 4506300546 и постоянен адрес: гр.Бургас, ул.
“Елин Пелин” № 18 и Свилен Янков Узунов с ЕГН 6312250646 и постоянен
адрес: гр.Бургас, ул. “Елин Пелин” № 18, чрез пълномощника си Радка
Димитрова Узунова с ЕГН 4302010650 и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.
“Зорница”, бл.5, вх.3, ет.6, ап.18, съгласно пълномощно № 2124/04.04.2006
г., издадено от Кремена Консулова – нотариус с район на действие РС –
Бургас, вписана под № 248 в Нотариалната камара, собствените на Община
Бургас 12.5/325 /дванадесет цяло и пет десети от триста двадесет и пет/
идеални части от УПИ ІІ-7539, в кв.59 по плана на ж.к. “Възраждане”,
гр.Бургас, целият с площ 325 кв.м., при граници: североизток – ул. “Елин
Пелин”; югоизток – УПИ ІІІ-7542, УПИ ХІІІ-7541; югозапад – УПИ ХІV7540, УПИ ХVІ-7537; северозапад – УПИ І-7538, за сумата 9 800 /девет
хиляди и осемстотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица, чрез изкупуване на общинската част в УПИ
ХVІ-5804, кв.28 по плана на ж.к. “Възраждане”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 20
гласа “за”, против – 3, въздържали се – 15,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
13. 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
гр.Българово, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа “за”, против – 1, въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Иван Генчев Христов с ЕГН 3205190441 и
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.22, вх. “В”, ет.5, ап.15,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 86/557
идеални части от УПИ V-114 в кв.5 по плана на гр.Българово, Община
Бургас, целият с площ 557 кв.м., при граници: север – улица; изток – УПИ
VІ-115; юг – УПИ ХХІІІ-113; запад – УПИ ІV-112, за сумата от 3 000 /три
хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
14. 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 VІІІ-103, кв.18 по плана на с.Брястовец,
Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Стоян Георгиев Овчаров с ЕГН 3903060742 и
Санда Станкова Овчарова с ЕГН 4407200471, двамата с постоянен адрес:
гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.39, вх.14, ет.4, недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ 40/1120 идеални части от УПИ VІІІ103 в кв.18 по плана на с.Брястовец, Община Бургас, целият с площ 1120
кв.м., при граници: североизток – УПИ VІІ-102 в кв.18; североизток – УПИ
ІХ-104 в кв.18; югоизток – улица между о.т.63 и о.т.64; югозапад – улица
между о.т.63 и о.т.64, за сумата 600 /шестстотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект, получил
траен градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост –
УПИ ХІІ, кв.19, ж.р. “Меден Рудник”, гр.Бургас /Д.Вълчев/
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33
гласа “за”, против – 0, въздържали се – …
Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на докладната записка за следващото
заседание на Общинския съвет, за комплектоване на преписката и преглед
на документите от Постоянната комисия по законност и обществен ред.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
16. 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 ХІІ, кв.19, ж.р. “Меден Рудник”, гр.Бургас /К.Златарова/
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на докладната записка за следващото
заседание на Общинския съвет, за комплектоване на преписката и преглед
на документите от Постоянната комисия по законност и обществен ред.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на недвижим имот, собственост на
Община Бургас, с имот, собственост на юридическо лице
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 41 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. ОБЯВЯВА за частна общинска собственост следния недвижим
имот: едноетажна масивна сграда със сутерен, със застроена площ на
сградата 149,38 кв.м. и сутерен 149,38 кв.м., намираща се в УПИ VІ, кв.3 по
плана на ж.к. “Зорница”, гр.Бургас при граници на урегулирания поземлен
имот: североизток – УПИ І, кв.3, югоизток - УПИ І, кв.3, югозапад - УПИ І,
кв.3, северозапад – улица към блокове №№ 11, 13, 15 и 17, ж.к. “Зорница”.
2. ДА СЕ ИЗВЪРШИ замяна на имот - частна общинска собственост,
представляващ едноетажна масивна сграда със сутерен, със застроена площ
на сградата 149,38 кв.м. и застроена площ на сутерена 149,38 кв.м.,
намираща се в терена на ОДЗ–2 в ж.к. Зорница, гр. Бургас, УПИ VІ, кв. 3 по
плана на ж.к. Зорница, гр. Бургас, при граници на урегулирания поземлен
имот: североизток – УПИ І, кв.3, югоизток - УПИ І, кв.3, югозапад- УПИ І,
кв.3, северозапад – улица към блокове №№ 11, 13, 15 и 17 ж.к. “Зорница”, с
пазарна стойност 122 500 /сто двадесет две хиляди и петстотин/ лева,
с

недвижим имот, собственост на “Специализирана хирургическа
болница за активно лечение” ООД - гр. Бургас, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, к-с “Изгрев”, бл. 72, вх. А, ет. 3, с регистрация по ф.
д. № 2758/1998 г. на Бургаския окръжен съд, представлявано от управителя
Георги Алексиев Маджуров, намиращ се в жилищна сграда с адрес: гр.
Бургас, ул.“Копривщица” № 27-29, представляващ апартамент “Г” на първи
жилищен етаж във вход “Б”, с площ от 91,67 кв.м., състоящ се от: дневнатрапезария-кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна и антре, при граници:
северозапад – външен зид към ул. “Копривщица”; североизток – източна
стълбищна клетка; югоизток – външен зид; югозапад – апартамент “В” на
Александър Алексиев, ведно с избено помещение № 3б с площ от 5,72 кв.м.,
при граници: северозапад – външен зид към ул. “Копривщица”; североизток
– избено помещение № 14; югоизток – коридор; югозапад – избено
помещение № 2б и една асансьорна шахта, ведно с 3,621 % ид.ч., равняващи
се на 14,17 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и същия процент ид.ч. от
правото на строеж върху имота, представляващ имот пл. № 628 в кв. 24 по
плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас, представляващ част от бивши парцели II и
XXVI в бивш кв.393 по стария план на града, целият с площ от 555 кв.м.,
при граници: югозапад – ул. “Перущица”; северозапад – ул. “Копривщица”;
североизток и югоизток – междублоково пространство, с пазарна стойност
121 255 /сто двадесет и една хиляди двеста петдесет и пет/ лева.
Разликата в стойностите на заменяемите имоти в размер на 1 245
/хиляда двеста четиридесет пет/ лева, следва да се заплати от
“Специализирана хирургическа болница за активно лечение” ООД – гр.
Бургас, на Община Бургас.
В договора за замяна да се предвиди клауза, съгласно която
“Специализирана хирургическа болница за активно лечение” ООД – гр.
Бургас да поеме разходите за оборудване на ново перално помещение за
нуждите на ОДЗ–2 в определен от страните срок.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на идеални части от недвижими имоти,
представляващи УПИ VІІ-27 и УПИ VІІІ-27 в кв.31 по ПУП – ПРЗ на
ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 20
гласа “за”, против – 1, въздържали се – 16,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижими имоти –
частна общинска собственост, находящи се в с.Рудник и с.Черно море,
Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 30 гласа “за”, против – 2, въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ИЗВЪРШИ продажба чрез провеждане на търг с явно
наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет –
Бургас, на недвижими имоти, находящи се в с. Рудник и с. Черно море,
Община Бургас, както следва:
1. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ І в
кв. 44 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, с площ 884
кв.м., при граници: север – улица, изток – УПИ ІІ-545, УПИ ХІ-554, юг улица, изток – улица, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт №
4356/03.10.2006 год. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена
19 000 /деветнадесет хиляди лева/ лева.
2. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ І в
квартал 53 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, с площ
673 кв.м., при граници: север – улица, изток – УПИ ІІ-784, УПИ V-783, юг –
УПИ VІ, запад – улица, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт №
4251/26.04.2006 год. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена
14 500 /четиринадесет хиляди и петстотин/ лева.

3. Недвижим имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ VІ в
квартал 53 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, с площ
556 кв.м., при граници: север – УПИ І, изток –УПИ V-783, юг – улица, запад
– улица, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт №
4250/26.04.2006 год. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена
12 000 /дванадесет хиляди лева/ лева.
4. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ
ХІІ в квартал 86 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, с
площ 532 кв.м., ведно с едноетажна масивна сграда, построена в имота, със
застроена площ 52 кв.м., при граници за целия имот: североизток – УПИ ХІ1215, север – край на регулацията, югоизток – улица, югозапад – УПИ ХІІІ,
северозапад - край на регулацията, отреден за КОО, актуван с Акт №
4204/03.04.2006 год. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена
26 000 /двадесет и шест хиляди /лева.
5. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ
ХІ-1538 в квартал 110 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община
Бургас, с площ 546 кв.м., при граници: север – УПИ Х-1538, изток – улица,
юг – улица, изток УПИ ХІІ-1538, отреден за жилищно строителство, актуван
с Акт № 4361/03.10.2006 год. за частна общинска собственост, с начална
тръжна цена 15 000 /петнадесет хиляди/ лева.
6. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ
ХV-1538 в квартал 110 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община
Бургас, с площ 578 кв.м., при граници: север – УПИ V-1536,1552, УПИ VІ1538,1537, изток – УПИ ХІV-1538, юг–улица,запад - УПИ ХVІ-1538,
отреден за жилищно строителство, актуван с Акт № 4314/11.08.2006 год. за
частна общинска собственост, с начална тръжна цена 15 800 /петнадесет
хиляди и осемстотин/ лева.
7. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ
ХVІ-1538 в квартал 110 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община
Бургас, с площ 543 кв.м., при граници: север – УПИ ІV-1535, УПИ V-1536,
1552, изток – УПИ ХV-1538, юг – улица, запад – УПИ ХVІІ-1538, отреден за
жилищно строителство, актуван с Акт № 4358/ 03.10.2006 год. за частна
общинска собственост, с начална тръжна цена 14 900 /четиринадесет хиляди
и деветстотин/ лева.
8. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ
ХVІІ-1538 в квартал 110 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община
Бургас, с площ 552 кв.м., при граници: север – УПИ ІІІ-1551, УПИ ІV-1535,
изток – УПИ ХVІ-1538, юг – улица, отреден за жилищно строителство,
актуван с Акт 4357/03.10.2006 год. за частна общинска собственост, с
начална тръжна цена 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ лева.

9. Недвижим имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ
Х-1838 в квартал 138 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас,
с площ 883 кв.м., при граници: север - УПИ ІХ, изток – улица, юг – УПИ ХІ,
запад – улица, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт №
4355/03.10.2006 год. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена
24 200 /двадесет и четири хиляди и двеста/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІV-60, кв.7 по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 21
гласа “за”, против – 10, въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ І-44, кв.1 по плана на вилна
зона “До стопанския двор”, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 16
гласа “за”, против – 8, въздържали се – 16,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХІ-147, кв.15 по плана на
вилна зона “Росенец”, Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 14
гласа “за”, против – 6, въздържали се – 16,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул. “Странджа” № 15
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 26 гласа “за”, против – 2, въздържали се – 13,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ОТДАДЕ под наем за срок от 3 /три/ години на сдружение с
нестопанска цел “ОПЕРНО–ФИЛХАРМОНИЧНО ОБЩЕСТВО – БУРГАС”
за осъществяване на дейност в обществена полза, регистрирано по ф.д. №
1275/2004 год., ЕФН 0204012751 по описа на БОС, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ул. “Климент Охридски” № 2, представлявано от Ася
Лазарова Бороджиева с ЕГН 4709170459 и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.
“Лазур”, бл.33, вх.3, ет.5, недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр.Бургас, ул. “Странджа” № 15, представляващ: подблоково
помещение с обща полезна площ 67.92 кв.м., при граници: изток – стълбище
– вх. “Б”; юг – “Аела стил” ООД; запад – ул. “Странджа”; север – проход,
при заплащане на месечен наем, в размер на 115.00 /сто и петнадесет/ лева,
без ДДС.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на кв.кв. 1, 2, 9, 10 по
плана на с.Ветрен за имоти пл.№№ 576, 577 и 579
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа “за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА изменението на ПУП – ПРЗ на кв.кв.1, 2, 9, 10 по плана
на с.Ветрен, за обособяване на УПИ за имоти с пл.№№ 576, 577 и 579.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет –
Бургас, прието по т.11 от дневния ред на проведеното на 20.07.2006 г.
заседание /Протокол № 38/
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37
гласа “за”, против – 0, въздържали се –2,
Р Е Ш И:
ПРОМЕНЯ решение по т.11 от дневния ред на проведеното на
20.072006 г. заседание – Протокол № 38, като на втора страница, ред 16
/шестнадесети/ думите “не се дължи от Община Бургас” се заличават и се
вписва: “следва да се заплати от Катя Христова Иванова 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
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет –
Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното на 20.07.2006 г.
заседание /Протокол № 38/
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39
гласа “за”, против – 0, въздържали се –2,
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ решение по т.10 от Протокол № 38/20.07.2006 г., като на ред
трети, числата “25.50/225” бъдат заменени с “29.50/225” и числото “12 750”
да бъде заменено с “14 750”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Избор на съдебен
заседател
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42
гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ПРЕДЛАГА на Общото събрание на съдиите в Окръжен съд – Бургас
да назначи за съдебен заседател в Районен съд – Бургас ВЕСЕЛИНА
САВОВА КОРУДЖИЕВА – ТОПУЗОВА, на мястото на освободената
съдебна заседателка Галина Недева Карапеева, до довършване на мандата й.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Избор на контрольор
на “Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични
заболявания със стационар – Бургас” ЕООД
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Избира МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИНДЖОВА, родена на 18.12.1958 год.
за контрольор в “Специализирана болница за активно лечение на
пневмофтизиатрични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бенчо Георгиев Бенчев – общински
съветник, относно: Поставяне на контейнерите за отпадъци на уличното
платно
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
1. Общинската администрация на Община Бургас да разработи с
фирмата, обслужваща сметосъбирането, схема за разположение на
контейнерите и да включи в строителната програма на Община
Бургас за 2007 година изграждането на джобове в тротоарите за
поставяне на контейнерите.
2. На места, където е възможно и където съществуват особено
сериозни предпоставки за пътно-транспортни произшествия да се
направят асфалтови или бетонови скосове към тротоарите,
позволяващи качването на контейнерите върху тях.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Любомир Стоичков – управител на
“МЦ-І-Бургас” ЕООД, относно: Приемане на доклад за самооценка на
лечебното заведение
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41
гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Доклада за самооценка 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
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр.Бургас, за нуждите на Регионална лекарска
колегия – Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ОТДАДАТ под наем на Регионална лекарска колегия –
Бургас, с адрес: гр.Бургас, к/с “Зорница”, ОРБ ет.2, ст.234, Данъчен №
1021326808, БУЛСТАТ 102233869, представляван от д-р Здравко Василев
Димитров с ЕГН 6108290446, три помещения от недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в УПИ І, кв.6 по плана на к/с “Зорница”,
гр.Бургас, както следва:
 Помещение № 4 с полезна площ от 20.70 кв.м., при граници:
североизток – стая № 5; югоизток – стаи № 1 и № 2; югозапад –
външен зид; северозапад – външен зид;
 Помещение № 5 с полезна площ от 18.70 кв.м., при граници:
североизток – стая № 6; югоизток – стая № 2; югозапад – стая № 4;
северозапад – външен зид и част от стая № 7;

 Помещение № 6 с полезна площ от 13.25 кв.м., при граници:
североизток – външен зид; югоизток – стая № 3; югозапад – стая №
5; северозапад – стая № 7;
ведно с ½ ид.част от санитарен възел, целият с площ от 5.70 кв.м., за срок от
3 /три/ години, при 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
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев – общински
съветник, председател на НС на ОАП – Бургас, относно: Допълване на
годишната приватизационна програма на Община Бургас, съгласно чл.3,
ал.3, т.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от ЗПСК
……………………………………………………………
В резултат на поименно и отделно гласуване на точките в проекта за
решения в докладната записка, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1.

2.

3.

НЕ ПРИЕМА направеното предложение от НС на ОАП – Бургас
за допълване на Годишната общинска приватизационна програма
на Община Бургас, с общински имот: Магазин “Пиргос”, ж.к.
“Лазур”, гр.Бургас.
ОТЛАГА вземането на решение за общински имот:
Самостоятелно помещение, ж.к. “Славейков” срещу блок № 36,
гр.Бургас /автомивка в момента/, на следващото заседание на
Общински съвет, след допълнително изясняване на въпроса.
НЕ ПРИЕМА направеното предложение от НС на ОАП – Бургас
за допълване на Годишната общинска приватизационна програма
на Община Бургас, с общински имот: Подблоково помещение
/бивша сладкарница “Волга”/, ул. “Александровска” 135,
гр.Бургас.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
33. МОЛБИ за опрощаване на държавни вземания
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29
гласа “за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се опрости задължението на Милчо Петров
Филипов от гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.418, вх.3.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне цена на услуга за платено
обучение в ПГСАГ “Кольо Фичето” – Бургас, съгласно чл.26 от Закона за
професионалното образование и обучение
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33
гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1.

2.

ОДОБРЯВА за учебната 2006/2007 година предложената
калкулация за цена на платено задочно обучение по професия
“Строителен техник” в ПГСАГ “Кольо Фичето” – Бургас, в размер
на 300 лева на курсист.
ОДОБРЯВА за учебната 2006/2007 година предложената плансметка за провеждане на платено задочно обучение по професия
“Строителен техник” в ПГСАГ “Кольо Фичето” – Бургас, в размер
на:
 Приходи: 14 700 лева;
 Разходи: 14 700 лева;
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промени в целевите финансови средства в
рамките на приетия бюджет за 2006 година за подготовка на състезатели
– участници в световни и европейски първенства
……………………………………………………………
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа “за”, против – 2, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА субсидия от 3 000 /три хиляди/ лева, с която сума да
бъдат увеличени предвидените в бюджет – 2006 година средства за
подготовка на състезатели – участници в световни и европейски първенства.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
36. 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 поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ЗАВИШАВА с 10 000 /десет хиляди/ лева субсидията за 2006 година
на Баскетболен клуб “Черноморец”, одобрена с Протокол № 33/28.02.2006
година /Приложение № 7/.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП – ПУР на територията на
Промишлена зона “Север” – гр.Бургас
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА Подробния устройствен план – План за улична регулация
/ПУП – ПУР/ на територията на Промишлена зона “Север” – гр.Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин
на Бургас” на бургаския поет Тома Бинчев
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА
БУРГАС” бургаския поет, журналист и издател ТОМА ТОДОРОВ БИНЧЕВ.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Удостояване със звание
“Почетен гражданин на Бургас” на Димитър Минков Добрев
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 43
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА
БУРГАС” ДИМИТЪР МИНКОВ ДОБРЕВ – състезател и треньор по
спортна борба.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 41
На 29 ноември 2006 година (сряда), 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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………..
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване съгласие за оценка на апортна вноска в
КК “Бургас” АД и определяне представител на Община Бургас в Общото
събрание на акционерите на дружеството
……………………………………………………………
Точка 9.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ
ЗА ОЦЕНКА НА АПОРТНА ВНОСКА В КК “БУРГАС” АД И
ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА БУРГАС В
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

По предоставената на общинските съветници докладна записка, с
проект за решения, председателят Л.Бахчеванова прочете становищата на
Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и
търговски дружества с общинско участие /по т.ІІ предлага: Общински съвет
да направи предложението/ и Постоянната комисия по законност и
обществен ред /по т.ІІ предлага: Кмета на Община Бургас/ – неразделна
част от протокола.

По докладната записка взеха отношение общинските съветници:
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ: Само предложение, няма какво да кажа, аз
съм съгласен по принцип. Предлагам Георги Манев.
Председател Л.Бахчеванова: Други предложения? Други няма.
Тогава ще гласуваме докладната поименно, а изборът на представител ще
бъде с вдигане на ръка… /От зала Д.Коруджиев: Комисиите не са
предложили кмета. Нека някой да стане да го предложи./ Има
предложение на комисия. /Д.Коруджиев: На коя комисия?/ Ами прочетох го.
Комисията по законност… /Д.Коруджиев: Няма такова предложение./ Как
да няма? Първо подкрепя… /Д.Коруджиев: Без съгласието на кмета, може
ли да го предложим сега?/
САВА МАСЛАРОВ: Предлагам Кмета за представител в Общото
събрание.
Председател Л.Бахчеванова: Предлагате… /От зала Т.Бялкова:
Кмета!/ Да, добре.
Сега гласуваме проекта за решение в докладната записка, после ще
гласуваме кого избираме за представител.
Участвали в поименното гласуване:
1. Радостин Иванов Димитров
2. Любен Петров Чардаков
3. Юлия Трифонова Йоргова
4. Желязко Георгиев Матев
5. Димитър Стоянов Стоянов
6. Кънчо Иванов Марангозов
7. Таньо Кръстев Атанасов
8. Прокоп Георгиев Паскалев
9. Христо Василев Кръстев
10. Петър Ангелов Петров
11. Милен Димитров Ганчев
12. Григорий Димитров Манолов
13. Сава Панайотов Масларов
14. Тодор Стойчев Стамболиев
15. Уляна Христова Желева
16. Димитър Савов Коруджиев
17. Лена Пройкова Бахчеванова
18. Георги Атанасов Марков

“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”

19. Татяна Добрева Бялкова
20. Марийка Недева Радева
21. Александър Христов Панговски
22. Димитър Николов Николов
23. Антонио Христов Душепеев
24. Костадин Иванов Марков
25. Снежанка Христова Пренерова
26. Пламен Янчев Янчев
27. Бранимир Харалампиев Петров
28. Малина Георгиева Стратиева
29. Бочко Кирилов Бочев
30. Христо Божинов Порточанов
31. Пламен Кирилов Киряков
32. Соня Стоянова Георгиева
33. Руси Динев Куртлаков
34. Евгения Тодорова Попеску
35. Бенчо Георгиев Бенчев
36. Димчо Грудев Грудев
37. Георги Василев Манев
38. Симеон Георгиев Георгиев
39. Ивайло Дражев Атанасов
40. Иванка Колева Кирякова
41. Георги Димитров Найденов
42. Найден Митков Милков
43. Васил Русев Илиев
44. Димитър Паунков Колев
45. Стефан Атанасов Чапкънов
46. Живко Тончев Тончев
47. Георги Димитров Николов
48. Георги Енчев Матев
49. Христо Господинов Господинов
50. Георги Петров Дракалиев

“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“въздържал се”
“въздържала се”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“въздържал се”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”
“за”

Председател Л.Бахчеванова: 42 “за”, против няма, въздържали се 3,
приема се решението.
Сега колеги, имаме две предложения, като кметът току-що даде
съгласието си да бъде избран за представител на Общината в Общото
събрание и помоли да бъде извинен, но има делегация. Ще подложа на
гласуване двете предложения за представител на Община Бургас в Общото
събрание на акционерите на дружеството. Едното предложение е за Георги
Манев, другото предложение е за кмета. Как да гласуваме първо? /От зала
Ж.Матев: По реда на постъпването./ Добре, по реда на постъпването.

Който е съгласен Георги Манев да бъде избран за представител на
Община Бургас в Общото събрание на Колоездачния клуб, моля, да гласува!
Подложено на гласуване, с 14 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 29, предложението не се приема.
Председател Л.Бахчеванова: 14 “за”, против няма, въздържали се 29,
не се приема предложението.
Който е съгласен кметът Йоан Костадинов да бъде представител на
Общината в Общото събрание, моля, да гласува! /От зала Д.Коруджиев: До
края на мандата!/ Естествено, че до края на мандата! Говорим за кмета на
Община Бургас. В момента се казва така. Новият Общински съвет, ако има
друг кмет, може да предложи поначало и друг.
Подложено на гласуване, с мнозинство от 30 гласа “за”, против –
0, въздържали се – 11, предложението се приема.
Председател Л.Бахчеванова: 30 “за”, против няма, въздържали се 11,
приема се предложението за избиране на кмета на Община Бургас за
представител в Общото събрание на дружеството.
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет –
Бургас,
Р Е Ш И:
І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за участие на Община Бургас в “Колоездачен
клуб – К.К. Бургас” АД – гр. Бургас, рег. по ф.д. № 769/2006 г. на БОС, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” №
126, с непарична вноска: недвижим имот – спортен обект “Колодрум”, ведно
с прилежащия терен, представляващ УПИ І /едно/, в кв.1 /едно/, по плана к-с
“Братя Миладинови”, гр. Бургас, с площ от 20 250 /двадесет хиляди двеста и
петдесет/ кв.м., ведно с масивна едноетажна сграда, застроена на 170.74 /сто
и седемдесет цяло седемдесет и четири/ кв.м., при граници: север – ж.п.
линия “Бургас-Поморие”; изток – бул. “Стефан Стамболов”; юг – УПИ І, в
кв.3, тупикова улица; запад – УПИ ІV-10, в кв.1, находящ се в гр. Бургас,
бул. “Стефан Стамболов” № 126, за който е съставен Акт за частна
общинска собственост № 4351/28.09.2006 г., при условията на представения
устав на дружеството и при оценка на непаричната вноска – 4 200 000
/четири милиона и двеста хиляди/ лева, определена по реда на чл.72 от ТЗ по
ч.ф.д. № 419/2006 г. на Бургаския окръжен съд.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Бургас – Йоан Кирилов Костадинов,
за представител на Община Бургас в Общото събрание на “Колоездачен
клуб – К.К. Бургас” АД – гр. Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

