ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание на Общински съвет –
Бургас.
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 45 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА текст на Декларация от Общински съвет – Бургас,
20.12.2006 година, до посланика на Либийската Арабска Джамахирия,
гр.София, а именно:
“Ваше Превъзходителство,
С дълбоко възмущение посрещаме решението на Либийския съд по
делото на българските медици и палестинския лекар.
Независимо от безспорните доказателства за тяхната невинност
и международната подкрепа на видни учени, държавници, политици и
граждански организации, Либийският съд в нарушение на
международните правни и морални норми издаде една чудовищно
несправедлива присъда, която предизвика гнева и възмущението на
гражданите на Община Бургас.
От името на Общинския съвет настояваме пред Либийското
правителство и Либийския съд незабавно да отменят несправедливата
присъда и освободят нашите сънародници и палестинския лекар.
Призоваваме Българското правителство да предприеме всички
възможни мерки за защита на живота и свободата на българските
граждани и палестинския лекар.
Обръщаме се съм всички български граждани и институции да
използваме честването на предстоящите Рождественски и
Новогодишни празници за защита живота и свободата на невинно
осъдените.”

След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 14,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА текст на Декларация от Общински съвет – Бургас, до
Народното събрание на Република България, а именно:
“Уважаеми народни представители,
Категорично възразяваме срещу премахването на ал.2 от т.9 в
проектозакона за Устройство на българското черноморско крайбрежие,
която изключва влиянието на закона върху урбанизираните територии
и скандалното включване на град Бургас и град Варна в чл.11 от закона.
Това поставя голяма част от гр.Бургас в зона “А” и зона “Б” с
ограничени строителни параметри.
Призоваваме Ви към спазване на Европейската харта за местно
самоуправление, което може да бъде постигнато с приемането на
следните три решения:
1. Изключване на урбанизираните територии, определени в
допълнителните разпоредби, от обхвата на ограниченията за
зона “А” и зона “Б” така, както е предвидено в първоначалния
вариант на закона в чл.9, ал.2.
2. Създаване на текст, който да ограничава териториалния
обхват на зона “А” и зона “Б” до границата на населените
места.
3.

Осигуряване в предходните и заключителни разпоредби на
ЗАКОНА на текст, който да запази действието на влезлите в
сила подробни устройствени планове и при действието на
новия ЗАКОН.”

На основание резултатите от гласуването, Общинският съвет – Бургас,
прие за разглеждане, следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. ИЗБОР на обществен посредник на територията на Община –
Бургас
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на Община
Бургас 2007 – 2013 година и Програма за реализацията му
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на Териториалноустройствения план на Община – Бургас
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински
съвет – Бургас на 19.03.2003 г. с Протокол № 44, т.1 от дневния ред,
изменена с решения от 16.07.2003 г. с Протокол № 47 и от
19.12.2003 г. с Протокол № 3 и Протокол № 16/30.112004 г.,
Протокол № 19/31.01.2005 г., Протокол № 20/24.02.2005 г.,
Протокол № 22/31.03.2005 г., Протокол № 26/28.07.2005 г.,
Протокол № 29/25.11.2005 г., Протокол № 31/21.12.2005 г.,
Протокол № 32/31.01.2006 г., Протокол № 33/28.02.2006 г.,
Протокол № 34/31.03.2006 г., Протокол № 35/27.04.2006 г.,
Протокол № 36/31.05.2006 г., Протокол № 38/20.07.2006 г.
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне размера на такса за битови
отпадъци за 2007 година
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне размера на местните такси и
цени на услуги и права, предоставени от Общината и базисните
наемни цени за 2007 година
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Актуализация на Общинския бюджет –
2006 година

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Увеличаване участието на Община
Бургас в капитала на ПСФК “Черноморец – Бургас” АД, чрез
апортна вноска на недвижим имот
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на общински земеделски имот №
000002 в землище с.Димчево с имоти собственост на Ивайло Илиев
Зартов, находящи се в землището на с.Равнец, кв.“Долно Езерово”,
с.Братово, с.Изворище и с.Драганово – Община Бургас
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на ПУП – Парцеларен план за
обект “Реконструкция на главен водопровод – участъка от водоем
“Лозово” до хотел “Мираж” – гр.Бургас
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Подкрепа и стимулиране собствениците –
участници в Проекта на МРРБ и ПРООН за Демонстрационно
обновяване на многофамилни жилищни сгради
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на УПИ ХХІV,
кв.20 по плана на гр.Българово, предвиден за озеленяване

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на
финансова помощ за участие в Световно първенство по
художествена гимнастика на Клуб по художествена гимнастика
“Олимпия” – Бургас
14. 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”
15. 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

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни
помещения – частна общинска собственост, находящи се в
партерния етаж на сградата на ул. “Шейново” № 24 на Сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност “Управление на
отпадъците – Регион Бургас”
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на ид.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
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Антонио Душепеев – общински
съветник, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на
Стоян Георгиев Фучеджиев, страдащ от тежка форма на епилепсия
и шизофрения
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на
финансова помощ на Димитър Николов Урумов – директор на СОУ
“Димчо Дебелянов” – Бургас.
20. ПИТАНИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43

На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. ИЗБОР на обществен посредник на територията на Община – Бургас
……………………………………………………………

На основание резултатите от проведения таен избор, Общинският
съвет – Бургас, с 36 гласа “за”,
Р Е Ш И:
Избира за обществен посредник на територията на Община Бургас –
ТАНЬО КРЪСТЕВ АТАНАСОВ.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на Община
Бургас 2007 – 2013 година и Програма за реализацията му
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. Приема разработения План за развитие на Община Бургас 2007–
2013 година, като в раздела за общинското здравеопазване се
включи допълнителен обект: Изграждане на нова сграда на
Медицинския център в ж.к. “Меден Рудник” – гр.Бургас,
съответно и Програмата за реализацията му.
2. Задължава Кмета на Община Бургас да предприеме мерки за понататъшното представяне на Общинския План на регионално и
национално ниво.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на Териториалноустройствения план на Община – Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. ДОПУСКА изменение на Териториално-устройствения план на
Община Бургас.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да включи обекта в
бюджета на Общината за 2007 година, със стойност 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
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински
съвет – Бургас на 19.03.2003 г. с Протокол № 44, т.1 от дневния ред,
изменена с решения…
……………………………………………………………
В резултат на поименното гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Към ГЛАВА ВТОРА се създава нов
Раздел ІХ. Такса за притежаване на куче
Чл.43.
(1) Всеки собственик на куче, с постоянен адрес/седалище на
територията на Общината, заплаща годишна такса за притежаване на куче.
(2) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Български червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета;
Член 44. Размерът на таксата се определя по групи – за малки, средни
и за големи породи кучета, с решение на Общинския съвет.

Член 45.
(1) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът
подава декларация по образец в Дирекция “Евроинтеграция, устойчиво
развитие и опазване на околната среда” при Община Бургас.
(2) При подаването на декларацията собственикът на кучето представя
ветеринарно-медицински паспорт на кучето, документ за платена такса или
документ доказващ обстоятелства по чл.43, ал.2.
(3) Подалият декларация собственик получава метална или
пластмасова марка с регистрационния номер на кучето. Марката се поставя
на нашийника на кучето и се носи при извеждането му на разходка.
Член 46.
(1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или
в едномесечен срок от придобиване на кучето, когато е придобито след 31
март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер
1/12 (една дванадесета) от годишния й размер за всеки месец до края на
годината, включително месеца на придобиването.
(2) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия,
свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
Член 47. Таксата се събира от Дирекция “Местни приходи от данъци,
такси и реклама” при Община Бургас.
Номерацията на следващите членове съответно се променя, като
досегашния чл.43 става чл.48 и т.н.
Досегашният чл. 45 става чл.50 и придобива следната редакция:
“Общинският съвет приема цена на услуга за улавяне на
безстопанствени кучета от територията на предприятия, находящи се на
територията на Общината.”
ГЛАВА ВТОРА
Раздел І. Такса за битови отпадъци
Член 13, ал.4, т.3 придобива следната редакция:
“При определяне размера на таксата според количеството на битовите
отпадъци се включват разходите по чл.13, ал.1, т.2 и т.4. Осигуряването на
декларирания брой съдове за битови отпадъци е задължение на лицата по
чл.12, ал.1.”
В чл.13, ал.4, т.4 в последното изречение, след думата “приспада”, се
добавя думата “платената”.
В чл.14 се създава нова ал.4.:
“Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за почистване
на територии за обществено ползване за имотите с данъчна оценка до 1600
лв. включително.”

В чл.12, ал.2 годината 2006 г. се заменя с “2007 г.”
В чл.12, ал.3 годината 2006 г. се заменя с “2007 г.”
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне размера на такса за битови
отпадъци за 2007 година
……………………………………………………………
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа “за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Одобрява план-сметките за разходите по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на
територии за обществено ползване през 2007 година.
2. Приема цена на услугите за събиране, транспортиране и
депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти.
3. Приема годишни такси за битови отпадъци за 2007 година, когато
таксата се определя според вида и броя на използваните съдове.
4. Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2007
година.
4.1. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и
вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
предприятия.
4.1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни
имоти на предприятия, намиращи се в строителните граници на
гр.Бургас и кварталите му – 1.2 %0 върху данъчната оценка, от
които:

– За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване
на битовите отпадъци – 0.7 %0;
– За услугата по обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения – 0.15 %0;
– За услугата по поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване – 0.35 %0;
4.1.2. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни
имоти на предприятия, намиращи се в строителните граници на
гр.Българово, с.Черно море, с.Рудник, с.Банево, с.Ветрен,
с.Изворище,
с.Драганово,
с.Брястовец,
с.Миролюбово,
с.Маринка, с.Твърдица, с.Димчево, с.Равнец, с.Братово,
Рибарско селище, лесопарк “Росенец” – 4.0 %0 върху данъчната
оценка на имота, от които:
– За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване
на битовите отпадъци – 2.4 %0;
– За услугата по обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения – 0.4 %0;
– За услугата за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване – 1.2 %0;
4.2. Размер на годишната такса за битови отпадъци за нежилищни
имоти.
4.2.1. За нежилищни имоти, когато таксата се определя според вида и
броя на използваните съдове, т.е. според количеството –
изчислената стойност по Приложение 3 + 2.4 %0 върху
отчетната стойност на активите (земя и сгради), данъчната
оценка от които:
– За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и
на битовите отпадъци, обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения –
изчислената стойност Приложение 3;
– За услугата по поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване – 2,4 %0;
4.2.2. За нежилищни имоти, намиращи се в строителните граници на
гр.Бургас и кварталите, както и за нежилищни имоти, намиращи
се в строителните граници на гр.Българово, с.Черно море,
с.Рудник, с.Банево, с.Ветрен, с.Изворище, с.Драганово,
с.Брястовец, с.Миролюбово, с.Маринка, с.Твърдица, с.Димчево,
с.Равнец, с.Братово, Рибарско селище, лесопарк “Росенец”,
когато таксата се определя пропорционално – 8 %0 върху
данъчната оценка на имота/отчетната стойност на активите (земя
и сгради), от които:

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

– За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване
на битовите отпадъци – 4.8 %0;
– За услугата по обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения – 0.8 %0;
– За услугата по поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване – 2.4 %0;
За имотите, намиращи се извън границите на районите,
определени по реда на чл.14, ал.1 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги, се събира
такса за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване, в размер на – 3.0 %0 върху данъчната оценка на
имота/отчетната стойност на активите (земя и сгради).
За нежилищни имоти, в които преобладаващата част от
работещите са хора със сензорни и физически увреждания – 1.0
%0 върху данъчната оценка/отчетната стойност на активите
(земя и сгради).
За църковни сгради и молитвени домове на вероизповедания,,
регистрирани на територията на Община Бургас – 0.8 %0 върху
данъчната оценка на имота/отчетната стойност на активите (земя
и сгради).
За нежилищни имоти на учебни заведения, детски заведения (по
Закона за народната просвета и Закона за здравето – чл.118) и
културни институти, финансирани от бюджета на Община
Бургас – 0.8 %0 върху отчетната стойност на активите (земя и
сгради).
За нежилищни имоти, в които се предоставят социални услуги
на деца и/или възрастни хора с увреждания, както и нежилищни
имоти, в които се предоставят социални услуги на деца и/или
възрастни хора в неравностойно положение – 0.1 %0 върху
данъчната оценка на имота/отчетната стойност на активите (земя
и сгради).
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
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ПРОТОКОЛИСТ:
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ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне размера на местните такси и
цени на услуги и права, предоставени от Общината и базисните
наемни цени за 2007 година
……………………………………………………………
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0, въздържал се – 0,
Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА размера на местните такси по чл.6, ал.1 от ЗМДТ
/Приложение № 1/, с направените изменения и допълнения, както
следва:
Раздел ІІІ “Такси за детски ясли, детски градини, домове за социално
грижи, лагери и други общински социални услуги”, включва:
–
Такса за ползване на Детска млечна кухня – остава непроменена
0.80 лв. на дневен купон /т.1 от Раздел ІV “Здравеопазване,
социални услуги и селско стопанство” на Приложение № 2/
–
За ползване на детски ясли:
за детски ясли
остава непроменена 30.00 лв.
седмична детска ясла остава непроменена 40.00 лв.
–
За ползване на детски градини:
І седмични
остава непроменена 40.00 лв.
ІІ целодневни
остава непроменена 30.00 лв.
ІІІ полудневни
остава непроменена 20.00 лв.
Раздел VІІ “Такси за административни услуги”, включва ново тире:
– За копиране на страница 0.20 лв.

2. ПРИЕМА размера на цените на услуги и права, предоставени от
Общината по чл.6, ал.2 от ЗМДТ /Приложение № 2/, с направените
изменения и допълнения, както следва:
От Раздел ІV “Здравеопазване, социални услуги и селско стопанство”
отпада т.1 “Цена за купон в Детска млечна кухня”, която се вписва към
Раздел ІІІ “Такси за детски ясли, детски градини, домове за социално грижи,
лагери и други общински социални услуги” на Приложение № 1.
Раздел V “Образование, култура и младежки дейности”:
1. “Цени за звукозаписи и озвучителни услуги на оркестър “Горещ
пясък”:
– За поръчков концерт
става 1000.00 лв;
12. /нова точка/ “Ползване на Общински духов оркестър” – 400.00 лв.,
без ДДС;
Посочените в Тарифата цени на услуги и права за звукозаписи и
озвучителни услуги на оркестър “Горещ пясък”, на Радиоцентър Бургас, на
Професионален ансамбъл “Странджа”, на Летен театър и на Младежки
културен център да се считат за минимални.
Раздел VІ “Услуги извършвани от ОП “Спортни имоти, паркинги и
гаражи”:
5. /да се чете/ Спортен комплекс “Черноморец” /вместо Спортен клуб/
3. ПРИЕМА размера на базисните наемни цени /Приложение № 3/,
с направените изменения и допълнения, както следва:
Раздел А “ЖИЛИЩА”:
І зона: Централна градска част, ж.к. “Възраждане”, ж.к. “Братя
Миладинови”, ж.к. “Лазур” - става 1.00 лв./кв.м. на месец;
Раздел Б “НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ” – увеличава базисните наемни
цени с 15 %, с изключение на т.13 – “Помещения за социална дейност”.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Актуализация на Общинския бюджет –
2006 година
……………………………………………………………

В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Намалява плана по разходната част на бюджета по функции,
дейности и параграфи, както следва:
Функция

Дейност

§

Сума
(лева)

1

2

3

4

Други дейности по
икономиката - 898
Общинска
администрация - 122

4309

330 000

0101
0208

120 000
1 900
451 900

1. Иконом. дейности и услуги
2. Общи държавни служби
Общинска отговорност
Всичко:

2. Увеличава плана по разходната част на бюджета по функции,
дейности и параграфи, както следва:
Функция

Дейност

§

Сума
(лева)

1

2

3

4

1. Образование
В т.ч.:

ЦДГ / ОДЗ
ЦДГ № 11
ОДЗ № 1
ОДЗ № 10
ЦДГ № 19
ЦДГ № 26
ЦДГ № 27
ЦДГ № 28
ЦДГ № 29
ЦДГ № 30
ОДЗ № 2
ОДЗ № 3
ОДЗ № 5
ЦДГ № 20
ОДЗ № 11
ЦДГ № 21
ЦДГ № 14
ОДЗ № 6
ЦДГ № 35 с.Равнец
ЦДГ с.Рудник
ЦДГ м.с.Ч.море
ЦДГ № 1
ЦДГ № 2
ЦДГ № 3
ЦДГ № 7
ЦДГ № 9

ЦДГ № 10
ЦДГ № 17
ЦДГ № 20

1000
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1030
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1015
1016 - 6000
1015 - 4000
1011
1016
1011 - 2500
1016 - 1600
1030 - 3000
1011 - 3000
1016 - 8000
1016 - 7500
1015 - 1000
1016

309 800
6 400
5 000
15 000
7 000
17 000
11 000
10 000
5 000
21 000
27 000
22 000
14 000
23 000
3 000
2 000
15 000
5 000
3 600
15 000
15 400
1 000
3 800
10 000
2 500
7 500
7 100

11 000
8 500
16 000

2. Култура

Ансамбъл “Странджа”
МКЦ - Детски хор
3. Общи държавни служби Общ.администрация
Км-во Българово
4. Физ.култура и спорт
Спортни бази за
спорт за всички
5. Образование
ОДЗ 11 кв.Д.Езерово
6. Други дейности по икон. “СИПГ ”ЕООД
ОП ”Общински имоти”
7. Здравеопазване
Детска млечна кухня
Детски ясли
8. Дофинансиране д/ст 117 Други общ.служби
по изборите
9. Социално осигуряване и Дом. соц. патронаж
подпомагане
Всичко:

1020
1020
4294
1030
4309
1098
1015
4309
1030
1020
1091
0209
0551
0208

2 000
3 000
9 700
1 100
6 500
20 000
2 000
38 500
5 600
12 000
1 500
30 000
1 500
8 700
451 900

3. Да се дофинансира с 50 000 лева бюджета за регистрираните
спортни клубове, които да се разпределят поравно между тях.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Увеличаване участието на Община
Бургас в капитала на ПСФК “Черноморец – Бургас” АД, чрез
апортна вноска на недвижим имот
……………………………………………………………
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа “за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
І. Определя за частна общинска собственост, следния недвижим имот:
Спортен комплекс “Черноморец”, съставляващ имот с пл.№ 855, по плана на
кв. “Акациите”, гр.Бургас, целият с площ от 140 000 кв.м., ведно с
изградените в същия сгради, подробно описани в Приложение към Акт №
13, при граници на имота: североизток – ул. “Спортна”; югозапад – ул.
“Ловна”, УПИ V-862, зелена площ, ПИ-856 и ПИ-857; югоизток – ул.
“Индустриална”; северозапад – панорамен път /шосе/ Е-95.
ІІ. Дава съгласие за увеличаване участието на Община Бургас в
капитала на “ПСФК Черноморец Бургас” АД – гр.Бургас, рег. по ф.д. №
2156/2005 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление:
гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, Спортен комплекс “Лазур”, чрез извършване на
апорт на следния недвижим имот:
- Спортен комплекс “Черноморец”, съставляващ имот с пл.№ 855, по
плана на кв. “Акациите”, гр.Бургас, целият с площ от 140 000 кв.м., ведно с
изградените в същия сгради, подробно описани в Приложение към Акт №
13, при граници на имота: североизток – ул. “Спортна”; югозапад – ул.

“Ловна”, УПИ V-862, зелена площ, ПИ-856 и ПИ-857; югоизток – ул.
“Индустриална”; северозапад – панорамен път /шосе/ Е-95.
Срещу цитираната непарична вноска, Община Бургас да придобие
брой акции, съответстващ на стойността на апортирания имот, с номинална
стойност на всяка акция – 10 /десет/ лева.
ІІІ. Апортираният имот да се ползва за развиване на спортната
дейност в град Бургас, като се запазва съществуването и развитието на
упражняваните до сега олимпийски спортове в Спортен комплекс
“Черноморец” и се осигури достъп да спортните съоръжения на всички
желаещи, спортни организации, лицензирани спортни клубове и граждани.
ІV. Задължава Кмета на Община Бургас да предприеме съответните
законови действия, за извършване на оценка на апортната вноска по т.ІІ от
настоящото решение.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на общински земеделски имот №
000002 в землище с.Димчево с имоти собственост на Ивайло Илиев
Зартов, находящи се в землището на с.Равнец, кв.“Долно Езерово”,
с.Братово, с.Изворище и с.Драганово – Община Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 16
гласа “за”, против – 6, 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
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на ПУП – Парцеларен план за
обект “Реконструкция на главен водопровод – участъка от водоем
“Лозово” до хотел “Мираж” – гр.Бургас
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе
на водопроводно отклонение от водоем “Лозово” до границата на селищна
територия на гр.Бургас, във връзка с реализацията на обект “Реконструкция
на главен водопровод – участъка от водоем “Лозово” до хотел “Мираж”,
гр.Бургас.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Подкрепа и стимулиране собствениците –
участници в Проекта на МРРБ и ПРООН за Демонстрационно
обновяване на многофамилни жилищни сгради
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35
гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДОПУСКА изменение на Подробните устройствени планове в частите
на класираните в Проекта жилищни блокове, за обособяване на
самостоятелни урегулирани поземлени имоти /УПИ/ и предвиждане в тях на
допълнително застрояване.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на УПИ ХХІV,
кв.20 по плана на гр.Българово, предвиден за озеленяване
……………………………………………………………
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27
гласа “за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на докладната записка за следващото
заседание на Общинския съвет.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на
финансова помощ за участие в Световно първенство по
художествена гимнастика на Клуб по художествена гимнастика
“Олимпия” – Бургас
……………………………………………………………
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА финансова помощ в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева на
Клуб по художествена гимнастика “ОЛИМПИЯ” – гр.Бургас, за участието
му в Световното първенство по художествена гимнастика в Москва от
14.12.2006 до 17.12.2006 година.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
14. 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 поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 27 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ЕТ “ЕЛСИТ – Стоян Апостолов”, гр.Бургас, със
седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. “Гладстон” /бивша ул.
“Ернст Телман”/ № 55, регистриран по фирмено дело № 2422/1990 г. по
описа на Бургаски окръжен съд и вписан в регистъра на търговските
дружества с партиден № 2268, том 28, стр.144, данъчен № 1021077395,
БУЛСТАТ 030021573, представляван от Стоян Георгиев Апостолов с ЕГН
4803030643, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
411.44/1381.44 идеални части от УПИ ІІ-1189 в кв.1 по плана на кв.
“Акации”, гр.Бургас, целият с площ 1381.44 кв.м., при граници: североизток
– свободен терен; югозапад – УПИ-І; югоизток – улица към кв.2;
северозапад – зелена площ, за сумата 45 258 /четиридесет и пет хиляди
двеста петдесет и осем/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
15. 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 поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 16
гласа “за”, против – 8, въздържали се – 14,
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
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни
помещения – частна общинска собственост, находящи се в
партерния етаж на сградата на ул. “Шейново” № 24 на Сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност “Управление на
отпадъците – Регион Бургас”
……………………………………………………………
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа “за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ОТДАДЕ под наем за срок от 5 /пет/ години на Сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност “Управление на отпадъците –
Регион Бургас”, регистрирано с Решение № 1/30.03.2006 г., гр.дело № 892 по
описа на Бургаски окръжен съд за 2006 г., със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ул. “Александровска” № 26, БУЛСТАТ 147041364,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищни
помещения № 1 и № 2, с обща полезна площ 49.70 кв.м., при граници: изток
– външен зид откъм ул. “Шейново” и вход; запад – външен зид; север –
помещение № 3 – държавна собственост; юг – външен зид откъм ул.
“Фердинандова”, разположени в южната част на партерния етаж на
административната сграда, находяща се на ул. “Шейново” № 24, гр.Бургас,
актувана с Акт № 517/05.11.1997 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
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на ид.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 поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 92.80/185.60 ид.части от УПИ VІІІ-27, кв.31 по
плана на ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.Бургас, целият с площ от 185.60 кв.м.,
при граници: север – УПИ VІ; изток – УПИ VІІ-27; юг – бул. “Сан Стефано”;
запад – тупик, на стойност 63 525 /шестдесет и три хиляди петстотин
двадесет и пет/ лева,
с
недвижим имот, собственост на Мая Андреева Марценкова с ЕГН
5505140070 и постоянен адрес: гр.Благоевград, ж.к. “Запад”, бл.34, ет.3, ап.8
и Стоян Христов Иванов с ЕГН 6811100465 и постоянен адрес: гр.Бургас,
ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.2-А, вх.1, ет.7, представляващ 92.80/185.60
ид.части от УПИ VІІ-27, кв.31 по плана на ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.Бургас,
целият с площ от 185.60 кв.м., при граници: север – УПИ VІ; изток – УПИ
VІ; юг – бул. “Сан Стефано”; запад – УПИ VІІІ-27, на стойност 63 525
/шестдесет и три хиляди петстотин двадесет и пет/ лева.

В резултат на замяната Община Бургас става собственик на УПИ VІІ27, кв.31, ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.Бургас, а Мая Андреева Марценкова и
Стоян Христов Иванов стават собственици на УПИ VІІІ-27, кв.31, ж.к.
“Бр.Миладинови”, гр.Бургас.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Антонио Душепеев – общински
съветник, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на
Стоян Георгиев Фучеджиев, страдащ от тежка форма на епилепсия
и шизофрения
……………………………………………………………
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се отпусне на Стоян Георгиев Фучеджиев – ЕГН 8802140622, от
гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.73, вх.1, ет.1 еднократна финансова помощ в
размер на 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
№ 43
На 20 декември 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 ТРЕТОТО заседание
на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на
финансова помощ на Димитър Николов Урумов – директор на СОУ
“Димчо Дебелянов” – Бургас.
……………………………………………………………
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Отпуска парична помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева на
Димитър Николов Урумов – директор на СОУ “Димчо Дебелянов” – Бургас.
……………………………………………………………

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

