ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община
Бургас към 31.12.2006 година
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
НА ОСНОВАНИЕ чл.21, ал.1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация:
1. ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета на Община Бургас
към 31.12.2007 година, в т.ч.:
1.1. – приходите и разходите по бюджетни сметки, функции,
дейности и параграфи на Община Бургас към 31.12.2006
година за 86 878 663 лева и преходен остатък 9 292 355 лева,
съгласно Приложение 1 (отчет ф-ма БО-3);
1.2. – приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове
на Община Бургас, по функции, дейности и параграфи към
31.12.2006 година за 3 512 667 лева и преходни остатъци
5 738 255 лева, съгласно Приложения 2 (отчет ф-ма ИБСФ;
2. ОДОБРЯВА актуализация, както следва:
 на плана по приходите и разходите за 1 803 370 лева по
дейности и параграфи;

 на плана по приходите и разходите за дейности на Регионален
музей – 15 021 лева, на Професионална гимназия по туризъм –
261 565 лева, на ДМК – 275 665 лева;
 окончателни стойности по обекти на строителната програма в
рамките на одобрен бюджет;
 на окончателна средна брутна работна заплата по учебни и
детски заведения за 2006 година;
3. ПРИЕМА годишния отчет за състоянието на общински дълг към
31.12.2006 година, съгласно чл.9 от ЗОД.
4. ПРИЕМА извършените разходи до размера на фактическите,
съгласно чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗМДТ, в т.ч. ЦДГ, детски ясли,
млечна кухня, ДСП и др. за сметка и на останалите
приходоизточници.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Проект за бюджет 2007 година
..................................................................................
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет –
Бургас, с мнозинство от 30 гласа „за”, против – 3, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
1.1. ПРИЕМА бюджета на Община Бургас за 2007 година, както
следва:
ПО ПРИХОДИТЕ

98 159 783

в т.ч.:
- Държавен трансфер от преотстъпения данък
по ЗДДФЛ
- Преходен остатък по дейности държавна
отговорност
Всичко държавни приходи:

39 025 398
2 597 724
41 623 122

Общински приходи
в т.ч.:
- Данъчни приходи
- Неданъчни приходи

17 415 800
27 894 430

- Трансфер за компенсиране на приходите
от отпадналия пътен данък
- Целева субсидия от РБ за КР
- Предоставени трансфери § 36 от ПЗР на ЗДБРБ
- Банков заем
- Погасяване дългосрочен заем
- Преходен остатък от общински дейности
Всичко общински приходи:

1 952 800
999 000
- 300 000
3 380 000
- 1 500 000
6 694 631
56 536 661

ПО РАЗХОДИТЕ

98 159 783

в т.ч.:
-

За дейности държавна отговорност
Резерв държавни дейности
За общински дейности
Резерв общински дейности

40 021 752
1 601 370
54 304 126
2 232 535

1.2. ОДОБРЯВА преходния остатък от 2006 година, съгласно
Приложения № 5.1. и № 5.2., в размер на 9 292 355 лева, разпределен:
- За държавна отговорност
2 597 724
- За общинска отговорност
6 694 631
2. УТВЪРЖДАВА разпределението на средствата за капиталови
разходи от целева субсидия, съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 г., за:
• Обект № 17 – Канализация ж.к. „Меден Рудник” 258 000
• Обект № 109 – КПС кв. „Сарафово”
300 000
• Обект № 265 – Канализация кв. „Акации”
315 200
• Обект № 499 – Реконструкция на път в зона „Б”,
ж.к. „Меден Рудник” – до дигата
125 800
Всичко:
999 000
3. УТВЪРЖДАВА приходно-разходните сметки на извънбюджетни
сметки и фондове, както следва:
Приходи
Разходи
(в лева)
(в лева)
3.1. Фонд Приватизация по ЗПСПК
чл.10, ал.1 – 100 %
8 875 142
8 875 142
3.2. Фонд за покриване разходите по
приватизация по ЗПСПК
л.10, ал.1, т.1 – 9 %
808 763
808 763
3.3. Специален фонд за инвестиции и ДА
чл.10, ал.1, т.3 по ЗПСПК – 91 %
8 076 379 10 315 170
3.4. Извънбюджетни сметки към Общината
по чл.42, ал.1, т.2 от ЗОБ
16 967
75 047

4. УТВЪРЖДАВА съгласно чл.42, т.3 от ПМС № 20/02.02.2007 г.
разходите за представителни цели за 2007 г., в размер на 50 хил.лв.
5. УТВЪРЖДАВА съгласно § 35 от ЗДБРБ за 2007 г. разчетените
субсидии на културните институти, в размер на 300 хил.лв., в т.ч. за:
• ДТ „Адриана Будевска”
145 хил.лв.;
• Куклен театър
30 хил.лв.;
• Оперно-филхармонично дружество 125 хил.лв.;
6. УТВЪРЖДАВА съгласно чл.31 от ПМС № 20/02.02.2007 година,
списъци на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни
разходи по вътрешно-градския транспорт. ( Приложение № 8/1 )
7. ОДОБРЯВА 90 % от действителните транспортни разходи на
длъжностите и лицата за дейности местна отговорност, пътуващи от
местоживеене до месторабота и обратно. ( Приложение № 8/2 )
8. УТВЪРЖДАВА списък на педагогическия персонал в
делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на
90 % компенсация от абонаментна карта по автомобилния транспорт.
( Приложение № 8/3 )
9. ОДОБРЯВА:
9.1. Финансови помощи – субсидии за общински търговски
дружества с над 50 % участие, в т.ч.:
• по чл. 34, ал.1 от ТЗ за БББ
150 000
• за покриване загуби от вътрешно-градски
превози на „Бургасбус” ЕООД
300 000
• капиталови трансфери на здравни заведения
( вкл. в строителната програма )
- 1 310 000
• за поддръжка гробищен парк на „Обреден
комплекс” ЕООД
550 000
9.2. Включване в строителната програма:
• Обект № 706 – ППР Надстройка сграда БББ 25 000
• Обект № 709 – Изграждане сграда за
временно съхранение болн.отпадъци МДОЗ 85 000
10. ЗАДЪЛЖАВА „Обреден комплекс” ЕООД – Бургас да изплаща
за сметка на дружеството безплатните погребения на бездомни,
безпризорни и регистрираните в службите за социално подпомагане,
съгласно чл.32 от ПМС № 20/02.02.2007 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2007
г., които отчита като концесионна вноска.
11. ОДОБРЯВА план-сметка на Приюта за бездомни кучета, в размер
на 62 722 лв.
12. ОДОБРЯВА сумата от 150 хил.лв. за финансиране разходи (наем,
консумативи, ремонт) по нает офис в къщата на градовете – Брюксел.

13. ОДОБРЯВА:
13.1. Субсидии за спортни клубове и организации, съгласно чл.52,
ал.2 от ЗФВС, в размер на 238 хил.лв.;
13.2. Сумата от 30 хил.лв. за подпомагане на състезатели за участие в
световни, европейски първенства, както и за предолимпийска подготовка
(по 3 хил.лв. на състезател);
14. ОДОБРЯВА субсидии на нестопански организации, в размер на
135 хил.лв. ( Приложение № 4 )
15. ОДОБРЯВА:
15.1. Разпределение на неусвоена част от общинския дълг към
01.01.2007 година, в размер на 3 380 хил.лв., за финансиране на строителна
програма – общинска отговорност.
15.2. Сумата от 1 500 хил.лв., за обслужване на общинския дълг за
2007 година
16. ОДОБРЯВА сума, в размер на 3 400 хил.лв., за помощи по
решение на Общински съвет, в т.ч.:
• За карти на правоимащи
(пенсионери, инвалиди и др.)
– 3 200 хил.лв.;
• За Църковно настоятелство – Бургас,
за изграждане и ремонт на
православни храмове
– 102 хил.лв.;
• Други помощи по решение на ОС
–
98 хил.лв.;
17. ОДОБРЯВА съучастие във финансиране по международни
програми и проекти по договор от Дом майка и дете – Бургас и
съфинансиране на проект на Министерството на труда и социалните грижи
– 70 хил.лв., включени в капиталовата програма.
18. ОДОБРЯВА сумата от 100 хил.лв. за ремонт на общински
оборотни и резервни жилища по ЗЛПБАК.
19. ОДОБРЯВА план-сметки по ЗТ, ЗООС и на делегираните
дейности: ДМК, Гимназия по туризъм, Гимназия по строителство и
архитектура, Регионален бургаски музей, Междуучилищен център, ГПНЕ
„Гьоте”, ГЧЕ „В.Левски”, ГПАЕ „Г.Милев”, ГРЕ „Г.С.Раковски” за 2007 г.
20. ОДОБРЯВА стандарти по чл.7 от Наредбата за държавно
образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в
държавните и общински детски градини, училища и обслужващи звена на
издръжка в детските заведения – 691 лв. на дете.
21. ДАВА СЪГЛАСИЕ, за работна облекло на служителите от
Общинска администрация по трудови взаимоотношения, да се осигурят по
150 лв. на човек в рамките на Бюджет – 2007 година, а на останалите звена
на самостоятелни бюджетни сметки, средствата, предвидени по бюджетите
им за 2007 година.

22. ОДОБРЯВА извършването на разходите до размера на
фактическите, съгласно чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗМДТ, в т.ч.: ЦДГ, ПДГ, Детски
ясли, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, списание „Море”
и др. за сметка на останалите местни приходи.
23. УТВЪРЖДАВА субсидия за второстепенни разпоредители за
дейности общинска отговорност, с изключение на заплати и осигуровки, 90
на сто от одобрените им с общинския бюджет за 2007 година, като
останалите 10 на сто се предоставят четвъртото тримесечие в случай, че
планът на местните приходи е изпълнен.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за
социални разходи по проект за транспортно обслужване на лица със
затруднена мобилност, със специализиран транспорт
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА предложението за субсидиране на дейността по системата
„Позвъни и се вози”, в размер на 149 500 (сто четиридесет и девет хиляди и
петстотин) лева, съгласно справката в докладната записка.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за
социални разходи – облекчаване разходи за транспорт на определени групи
граждани
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнтозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ през 2007 година Община Бургас да поеме
стойност от цената на едномесечна абонаментна карта за градски
транспорт, както следва:
1. За граждани над 70 години – за две вътрешноградски линии
(автобусни или автобусна и тролейбусна) – 27.90 лева;
2. По една автобусна или тролейбусна линия:
2.1. За граждани над 65 години – 12.75 лева;
2.2. Инвалиди с нетрудоспособност от 71 % до 90 % - 22.70 лева;
2.3. Инвалиди с нетрудоспособност от 50 % до 70.9 % с тежко
увредени крайници, деца с инвалидност над от 50 % до 70.9 % с
придружител – 22.70 лева;
2.4. Болни от „Захарен диабет” – 22.70 лева;

2.5. Болни от „Паркинсон” – 22.70 лева;
2.6. Многодетни майки – 22.70 лева;
2.7. Лица, настанени в Дом за временно настаняване „Надежда” – до
10 (десет) души, по списък – 22.70 лева;
2.8. Лица, настанени в „Защитено жилище” в кв. „Акации” – до 7
(седем) души, по списък – 22.70 лева;
2.9. Инвалиди с нетрудоспособност от 90.1 % до 100 % с увреждания
на опорно-двигателния апарат – 26.00 лева;
2.10. Инвалиди – незрящи, с над 80 % инвалидност – 26.00 лева.
Правоимащите по т. 2.8. и т. 2.9. доказват правото си с Решение на ТЕЛК.
2.11. Студенти – редовно обучение – 11.50 лева;
2.12. Ученици – в гимназиална степен на обучение (от VІІІ –
подготвителен до ХІІІ клас) – 11.50 лева;
• Ученици от І до VІІІ клас от квартали и селища на Община
Бургас, в които не функционират училища – 11.50 лева
• Ученици от V до VІІІ клас, които се обучават в
специализирани паралелки по учебен план на МОН – 11.50
лева;
• Ученици при промяна на адрес по местоживеене – 11.50 лева;
2.13. Деца от кварталите на гр.Бургас, посещаващи Дневен център за
работа с деца на улицата – по списък до 20 (двадесет) души – 11.50 лева;
3. Служители на ОДП – Бургас, работещи по джебчийски кражби,
призовки, специални – до 34 (тридесет и четири) души, по списък – 27.00
лева;
4. В междуселищно съобщение, учениците и студентите, ползващи
този транспорт, да заплащат 40 % от цената на месечна абонаментна карта.
Ежемесечно, след предоставяне от превозвачите на фактура и
протокол, полагащата се част да се заплаща от общинския бюджет на
фирмите – превозвачи.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Осигуряване на специализиран превоз на деца
от една нощуваща група в ЦДГ № 21 – с. Банево, по маршрут гр. Бургас –
с. Банево
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнтозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА за 2007 година разходването на средства за
специализиран транспорт за децата от нощуващата група в ЦДГ № 21
– с. Банево, в рамките на одобрената за детското заведение издръжка.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Предложение за размер на поевтиняване на
храната за закуска, обяд и вечеря на учениците и осигуряване на безплатно
хранене за учениците от помощно училище „Отец Паисий” – гр.Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 41 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Одобрява за 2007 година размер на средствата за поевтиняване на
храната в ученическите столове за учениците от общообразователните и
професионални училища, както следва:
• за закуска – 0.15 лева;
• за обяд
– 0.30 лева;
2. Одобрява за 2007 година размер на средствата за поевтиняване на
храната за учениците в Спортно училище „Юрий Гагарин”, както следва:
• за закуска – 0.30 лева;
• за обяд
– 1.15 лева;
• за вечеря – 0.60 лева;
3. Одобрява за 2007 година безплатна храна (закуска и обяд за средно
80 ученика дневно) за учениците от Помощно училище „Отец Паисий”, в
размер на 19 000 лева, с която сума да бъде дофинансирано училището.

4. Одобрява допълнително поевтиняване на храната (0.50 лева на
ден) за 18 ученици от паралелките с увреден слух в ОУ „П.К.Яворов” на
обща стойност 1 400 лева, в рамките на бюджета на училището, за
издръжка – държавна дейност.
5. Задължава директорите на училищата, които предоставят средства
за поевтиняване на храната за учениците, да упражняват контрол по реда
за ползване на субсидия за поевтиняване на храната и отчитане на
храненията в ученическите столове, съгласно разпоредбите на ПМС № 88
от 23.05.2000 година за организацията на ученическото столово хранене и
Инструкция № 2 от 26.03.2001 година за реда, по който се ползва субсидия
за ученическото столово хранене, издадена от Министъра на
образованието и науката.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Предоставяне на субсидии на лечебните
заведения за капиталови трансфери и дофинансиране на текущата им
дейност
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се предоставят субсидии за капиталови трансфери за СМР и ДМА
по лечебни заведения, както следва:
1. „Диагностично-консултативен център – І – Бургас” ЕООД:
• Подмяна на дограма
- 120 000 лева;
2. „Диагностично-консултативен център – ІІ – Бургас” ЕООД:
• Ремонт на покрива
- 100 000 лева;
3. „Медицински център – І – Бургас” ЕООД:
• Закупуване на рентгенова апаратура
- 60 000 лева;
4. „Медицински център – ІІ – Бургас” ЕООД:
• Подмяна на дограма
- 100 000 лева;
5. „Медицински център – ІІІ – Бургас” ЕООД:
• Закупуване на апаратура
- 50 000 лева;

6. „Стоматологичен център – І – Бургас” ЕООД:
• Закупуване на рентгенов апарат
- 50 000 лева;
7. „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД:
• Закупуване на апаратура
- 800 000 лева;
ІІ. Да се предостави финансова помощ, съгласно чл.134, ал.1 от ТЗ
на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични
заболявания със стационар – Бургас” ЕООД
- 150 000 лева;
..........................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Костадинов Костадинов –
кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на допълнителна парична
вноска на общински търговски дружества
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 27 гласа „за”, против – 10, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
За компенсиране на временната загуба от дейността, извършва
допълнителна парична вноска със срок на връщане 5 (пет) години, за който
период дружествата не дължат лихва. Допълнителната вноска да се
осъществи, както следва:
• За „Обреден комплекс” ЕООД – 550 000 (петстотин и
петдесет хиляди) лева за гробищна дейност – стопанисване и
поддържане на „Гробищен парк”;
• За „Бургасбус” ЕООД
– 300 000 (триста хиляди)
лева за компенсиране на загуби от вътрешноградски
транспорт;
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Утвърждаване на средни месечни брутни
работни заплати, лимит за численост на персонала и ФРЗ за 2007 година
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава посочените в таблицата показатели за численост на
персонала и средства за работни заплати за 2007 година, разпределени по
дейности.
2. Утвърждава, считано от 01.01.2007 година и от 01.07.2007 година
посочените в таблицата средни месечни брутни работни заплати по
дейности.
3. Утвърждава, считано от 01.01.2007 година и от 01.07.2007 година
посочените в Приложение № 1 лимити за численост на персонала и фонд
„Работна заплата”, и средни месечни брутни работни заплати по учебни и
детски заведения.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Споразумение за създаване на Регионален
офис на Европейските градове срещу наркотиците (ECAD) в гр. Бургас и
дофинансиране на дейността му
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА Споразумение между Община Бургас и Централния
офис на ЕСAD за разкриване на Регионален офис на ЕСAD в гр. Бургас за
държавите от Балканския полуостров, членуващи в ЕСAD.
2. ОДОБРЯВА сумата от 4 000 (четири хиляди) лева за съучастие в
изпълнение на регионална Програма на Офиса през 2007 година.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Обособяване на самостоятелно обединено
счетоводство, обслужващо заведения за социални услуги
..................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
1. Обособява самостоятелно Обединено счетоводство, обслужващо
общинските заведения за социални услуги.
2. Определя обща численост на персонала на Обединеното
счетоводство – 6 (шест) бройки щатен персонал, в т.ч.:
• Главен счетоводител 1 бр.
• Счетоводители
4 бр.
• Касиер
1 бр.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов –
кмет на Община Бургас, относно: Стратегия на Община Бургас за
сексуално и репродуктивно здраве и превенция на HIV/СПИН сред
младите хора за 2007-2012 г и финансиране на дейностите и за 2007 година
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 34 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Приема Стратегия на Община Бургас за сексуално и
репродуктивно здраве и превенция на HIV/СПИН сред млади хора 2007 –
2012 г.
2. Приема финансиране на дейностите по Общинската стратегия за
сексуално и репродуктивно здраве и превенция на HIV/СПИН сред млади
хора за 2007 година, в размер на 4 000 (четири хиляди) лева.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов –
кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на целева помощ за
проектиране и строително-монтажни работи за християнски църковни
храмове
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се предостави на Архиерейско наместничество – Бургас,
представлявано от ставрофорния иконом
Борис Игнатов Беров –
архиерейски наместник на Бургаска духовна околия, с Пълномощно № 181
от 31.10.2003 г. на Председателя на Сливенския епархийски духовен съвет
– Сливенски митрополит Йоаникий, целева помощ от Бюджет – 2007
година за финансиране на проектиране и строително-ремонтни дейности
на църковни храмове, в следните населени места и квартали:
• Храм „Св.Никола”, ж.к. „М.Рудник” – 50 000 лв. за проектиране;
• Църква в с. Ветрен – 10 000 лв. за строително-ремонтни работи;
• Църква в с. Братово – 12 000 лв. за строително-ремонтни работи;
• Църква в с. Твърдица – 10 000 лв. за строително-ремонтни работи;
• Църква в кв. „Д.Езерово” – 20 000 лв. за строит.-ремонтни работи;

2. Задължава Архиерейското наместничество – Бургас да предостави
на Община Бургас отчет за изразходването на финансовите средства, в
срок до 1 декември 2007 година.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов –
кмет на Община Бургас, относно: Дофинансиране на дейността на
Областен съвет по наркотичните вещества
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дофинансира дейността на Областен съвет по наркотични вещества
за 2007 година, със сумата от 2 500 (две хиляди и петстотин) лева.
..................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов –
кмет на Община Бургас, относно: Оказване на финансова подкрепа на
семейства, пострадали при пожар – 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 ОТПУСНЕ финансова помощ в размер на 1 500 (хиляда и
петстотин) лева на всяко от пострадалите от пожара, избухнал на
02.02.2007 година в бл. 44, ж.к. „Зорница” – гр. Бургас, семейства, всички
живущи в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 44, етаж 8, както следва:
1. Митко Петков Терзиев и семейството му;
2. Румен Стоянов Димитров и семейството му;
3. Станка Желева Маринова и семейството й;
4. Иван Николов Проданов и семейството му;
5. Светла Велизарова Борисова и семейството й;
6. Петко Николов Колев и семейството му;
7. Кирил Владев Кижев и семейството му;
8. Юлияна Анатолиева Ван Каммен и семейството й;
9. Елена Кошничарова и семейството й;
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов –
кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на списъка за служебни
транспортни карти за цялата градска мрежа на гр. Бургас за нуждите на
техническите служби на Териториалните дирекции
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
РАЗРЕШАВА за нуждите на техническите служби в ТД
„Възраждане”, ТД „Изгрев”, ТД „Освобождение” и ТД „Зора” да се
осигурят безименни карти за обществения транспорт на цялата градска
мрежа на гр. Бургас (общо 4 броя).
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов –
кмет на Община Бургас, относно: Закупуване на целогодишни карти за
градския транспорт за ползване от служителите в отдел „Инвеститорски
контрол” – Община 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 бъдат закупени 6 (шест) броя целогодишни карти за градския
транспорт за ползване на служителите от отдел „Инвеститорски контрол” –
Община Бургас:
- Кера Стоянова Лазарова;
- Савка Григорова Сидерова;
- Таня Ханчева Бакърджиева;
- Малина Иванова Костова;
- Петя Тодорова Хаджиева;
- Стоянка Димитрова Русева;
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Петров Дракалиев –
общински съветник, относно: Предвиждане на средства в бюджета за 2007
година на Община Бургас, за международни културни прояви
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
В разходната част на бюджета на Община Бургас за 2007 година да
бъде заложена сумата от 4 000 (четири хиляди) лева, за участие в
международни културни прояви, а именно покриване на част от разходите
на Ансамбъл „Гоце Делчев” към ВМРО – Бургас, за изнасяне на концерти
извън границите на Република България.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Григорий Манолов – общински
съветник, относно: Предвиждане на средства в бюджета за 2007 година на
Община Бургас, за международни прояви
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
В разходната част на бюджета на Община Бургас за 2007 година да
бъде заложена сумата от 4 000 (четири хиляди) лева, за участие в
международни културни прояви, а именно покриване на част от разходите
на Ансамбъла за македонски песни „Гоце Делчев” към ВМРО „Пелистиер”
– Бургас, за изнасяне на концерти извън границите на Република България.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жана Расиманска – управител на
„Медико-техническа лаборатория – І – Бургас” ЕООД, относно: Отпускане
на субсидия
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ сумата от 30 000 (тридесет хиляди) лева, като капиталов
трансфер, за неотложни ремонтни дейности на сградата на „Медикотехническа лаборатория – І” ЕООД, гр.Бургас.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от проф.д-р Стефан Чапкънов –
общински съветник, гл.худ.р-л на Професионален ансамбъл „Странджа” –
Бургас, относно: Разрешение за участие на ансамбъла в Международен
фолклорен фестивал в Мексико и отпускане на целева субсидия
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 30 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ субсидия в размер на 36 800 (тридесет и шест хиляди и
осемстотин) лева на Професионален ансамбъл „Странджа” – Бургас, за
участие в Международен фолклорен фестивал в гр. Закатекас, провинция
Гваделупе – Мексико.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Наталия Коцева – директор на РБ
„П.К.Яворов” – Бургас, относно: Бюджета на Регионална библиотека за
2007 година
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ сумата в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева, за
дофинансиране дейността на Регионална библиотека „П.К.Яворов” –
Бургас.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от П. Захариева – Седларска –
директор на ХГ „Петко Задгорски” – Бургас, относно: Предложение за
дофинансиране на Бургаска художествена галерия за 2007 година
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ сумата в размер на 41 000 (четиридесет и една хиляди)
лева, за дофинансиране дейността на Художествена галерия „Петко
Задгорски” – Бургас.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Татяна Бялкова – общински
съветник, относно: Отпускане на финансова помощ на Бургаски детски
младежки парламент от бюджета на Община Бургас за 2007 година
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА от бюджета на Община Бургас за 2007 година, сумата в
размер на 6 000 (шест хиляди) лева за издръжка на Бургаски детски
младежки парламент.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
2.23. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на
нестопански организации – клубове на пенсионери, хора с увреждания,
болни и социално слаби и др.
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 41 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДОПЪЛВА предложението за финансиране на нестопански
организации – клубове на пенсионери, хора с увреждания, болни и
социално слаби и др., за финансово подпомагане и на Общински съвет на
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Бургас, със сумата
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
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Изменение в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас
..................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ разпоредбата на чл.13, ал.4 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, като думите „30
ноември на предходната година” се заменят с „31 март на съответната
година”.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас,
приета от Общински съвет Бургас
..................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за преместваемите обекти за търговски
и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на
територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, както
следва:
І. Допълва разпоредбата на чл.4, ал.1, като след думата
„разполагани” се добавят думите „след издадено разрешение по реда на
настоящата наредба,”.
ІІ. Изменя разпоредбата на чл.5, ал.1, т.11, като същата придобива
следната редакция: „Декларация от заявителя, че по отношение на него не
е проведена процедура по принудително премахване на преместваем обект,
както и че не е свързано лице с друго лице, по отношение на което е
проведена такава процедура.”

ІІІ. Създава нова ал.2 със следното съдържание: „При установяване
на невярно декларирани данни, не се издава разрешение за поставяне.”
ІV. Досегашните ал.2, ал.3 и ал.4 стават съответно ал.3, ал.4 и ал.5.
V. Изменя разпоредбата на чл.6, ал.1, като думите „от произнасянето
й”, се заменят с думите „считано от датата на заплащането на сумите по
чл.6, ал.4, т.1-3”.
VІ. Допълва разпоредбата на чл.6, ал.4, като създава изречение второ
със следното съдържание: „Сумите по т.1-3 се заплащат в 7-дневен срок,
считано от датата на получаване на писмено уведомление за положително
решение на комисията по чл.5, ал.2 по подаденото заявление.”
VІІ. Изменя и допълва разпоредбата на чл.6, ал.6, като същата
придобива следната редакция: „В случай, че в срока по чл.6, ал.4,
изречение второ, не са заплатени сумите по чл.6, ал.4, както и в случай, че
в срока по чл.6, ал.5, издаденото разрешение не е получено, се счита, че е
налице отказ от подаденото заявление за издаване на разрешение,
издаденото такова губи действието си и съответното място по схемата се
счита за свободно.”
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за
рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас,
приета от Общински съвет Бургас
..................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за рекламната и информационна
дейност на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет –
Бургас, както следва:
І. Изменя разпоредбата на чл.26, като думите „чл.26” се заменят с
думите „чл.25”.
ІІ. Допълва разпоредбата на чл.31, ал.1, като след думата „поставят”
се добавят думите „след издадено разрешение”.
ІІІ. Изменя разпоредбата на чл.33, ал.2, т.10, като същата придобива
следната редакция: „Декларация от заявителя, че по отношение на него не
е проведена процедура по принудително премахване на рекламноинформационен елемент, както и че не е свързано лице с друго лице, по
отношение на което е проведена такава процедура.”

ІV. Създава нова ал.3 със следното съдържание: „При установяване
на невярно декларирани данни, не се издава разрешение за поставяне.”
V. Досегашната ал.3 става ал.4.
VІ. Допълва разпоредбата на чл.37, ал.3, като създава изречение
второ със следното съдържание: „Сумите по т.1-5 се заплащат в 7-дневен
срок, считано от датата на получаване на писмено уведомление за
положително решение на Експертния съвет по устройство на територията
по подаденото заявление.”
VІІ. Изменя и допълва разпоредбата на чл.37, ал.12, като същата
придобива следната редакция: „В случай, че в срока по чл.37, ал.3,
изречение второ, не са заплатени сумите по чл.37, ал.3, както и в случай, че
в срока по чл.37, ал.11, издаденото разрешение не е получено, се счита, че
е налице отказ от подаденото заявление за издаване на разрешение,
издаденото такова губи действието си и съответната позиция се счита за
свободна. За това обстоятелство се извършва отбелязване в нарочния
регистър, воден от Дирекция „Стопански дейности” при Община Бургас.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Предоставяне функции на Кмета на Община
Бургас по ЗУТ на зам.-кмета по устройство на територията и строителство
при Община Бургас
..................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 25 гласа „за”,
против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Кметът на Община Бургас да предостави на
Заместник-кмета по устройство на територията и строителство при
Община Бургас, функциите си по чл.239, ал.1, т.6 от Закона за устройство
на територията.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев –
председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация –
Бургас, относно: Закриване на процедурата за приватизация и изваждане от
Общинската приватизационна програма на обект „Автогара”, на ул.
”Никола Попов” № 1, в гр. Средец
..................................................................................
След поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 25 гласа
„за”, против – 3, въздържали се – 12,
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
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
8. ИЗБОР на Надзорен съвет на Общинска агенция за приватизация
– Бургас
..................................................................................
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет –
Бургас,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА в състава на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация – Бургас, общинските съветници:
• Бочко Кирилов Бочев
• Найден Митков Милков
• Юлия Трифонова Йоргова
• Димитър Стоянов Стоянов
• Пламен Янчев Янчев
• Антонио Христов Душепеев
• Александър Христов Панговски
• Георги Атанасов Марков
• Соня Стоянова Георгиева
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Тодор Стамболиев – общински
съветник, в качеството си на председател на комисията по провеждане на
търг за отдаване под наем на ІІ-ри етаж от РУМ „Краснодар”, относно:
Провеждане на търг за отдаване под наем на ІІ-ри етаж от РУМ
„Краснодар”
..................................................................................
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет –
Бургас,
Р Е Ш И:
1. Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10
(десет) години на ВТОРИ ЕТАЖ на Търговски комплекс “Краснодар”, със
застроена площ от 2 106 (две хиляди сто и шест) кв.м., находящ се в гр.
Бургас, ж.к. „Възраждане”, в УПИ І, кв.43 по плана на ж.к. “Възраждане”,
гр. Бургас, с изключение на помещенията, които се ползват за канцеларии
от “Бургаски пазари” ЕООД, за извършване на търговска дейност с
промишлени стоки и услуги, при следните условия, част от които посочени
изрично в договора за наем на недвижимия имот:
2. Описание на обекта: Магазин за продажба на промишлени стоки и
услуги, представляващ ВТОРИ ЕТАЖ на Търговски комплекс
“Краснодар”, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Възраждане”, в УПИ І, кв.43
по плана на ж.к. „Възраждане”, гр. Бургас, със застроена площ от 2 106

(две хиляди сто и шест) кв.м., с изключение на помещенията, които се
ползват за канцеларии от “Бургаски пазари” ЕООД, при граници на имота:
изток – Централен пазар; запад – ул. „Калоян”; север – ул. „Св.Климент
Охридски”; юг – Централен пазар; отдолу – етаж 1 на комплекса, отдаден
под наем за срок от 10 години на „Интеркомерс груп плюс” ЕООД.
3. Определя начална тръжна цена на месечната наемна цена –
28 000 (двадесет и осем хиляди) лева, без ДДС;
4. Определя стъпка за наддаване, в размер на 1 000 (хиляда) лева.
5. Утвърждава специфични изисквания към кандидатите, както
следва:
• Представяне на идеен проект;
• Въвеждане на търговския обект в експлоатация – до 3 (три)
месеца след въвеждане във владение на имота;
• Ежегодна индексация на наемната цена до края на срока на
договора с размера на годишната инфлация;
• Подписите на страните по договора се заверяват нотариално и
договорът се вписва, като разходите за това са за сметка на
наемателя;
6. Кандидатите за участие в търга представят:
• Копие от съдебно решение за регистрация на юридическите
лица и еднолични търговци, а за физическите лица – копие от
лична карта;
• Копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
• Удостоверение за актуално правно състояние за юридическите
лица и ЕТ, издадено през текущата календарна година;
• Удостоверение за липса на задължения към НАП;
• Идеен проект за предвижданата реконструкция;
• Копие от документ за внесен депозит;
7. Избира комисия по провеждане на търга, състояща се от 7 човека,
в състав:
Председател: Тодор Стойчев Стамболиев
Членове:
• Петър Ангелов Петров
• Живко Тончев Тончев
• Христо Божинов Порточанов
• Пламен Янчев Янчев
• Представител на Общинска администрация;
• Представител на “Бургаски пазари” ЕООД;
Задължава комисията в 7-дневен срок, считано от датата на избора й,
да публикува решението за обявяване на търга, пет дена подред в местен и
национален всекидневник.

8. Определя депозит за участие, в размер на 50 000 (петдесет хиляди)
лева.
Краен срок за внасяне на депозита – 24 часа преди часа, който е
обявен за начало на търга. На спечелилия търга депозитът се връща след
въвеждане на обекта в експлоатация, а на останалите – в едноседмичен
срок от обявяване на резултатите от търга.
Протоколът с резултите от провеждането на търга се подписва от
всички членове на комисията и от всички допуснати до участие в търга
кандидати. Когато член на комисията не е съгласен с резултатите от търга,
предоставя особеното си мнение писмено.
9. Утвърждава тръжна документация – неразделна част от
решението, която съдържа:
• Заявление – приложение № 1;
• Декларация – приложение № 2;
• Проектодоговор – приложение № 3;
• Скица;
• Копие на обявата;
10. Определя място за закупуване на тръжната документация –
касата на “Бургаски пазари” ЕООД, в срок до 30 дни от датата на
публикуване на решението в местен и национален всекидневник.
11. Определя цена на тръжната документация – 500 (петстотин) лева.
12. Заявления за участие в търга ще се приемат 30 дни, считано от
датата на публикуване на обявата.
13. Извършване на оглед на обекта – всеки работен ден, след
публикацията от 10:00 часа до 16:00 часа.
14. Търгът ще се проведе на 35-я ден от обявяване на решението за
провеждане на търга от 10:00 часа в сградата на Община Бургас.
При непровеждане, повторен търг да се проведе след 7 дена, от 10:00
часа.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
10. ПРИЕМАНЕ на отчета на Местната комисия
многогодишните жилищно-спестовни влогове на гражданите
..................................................................................

по

След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема отчет за изпълнение на план-сметката на Местната
комисия по многогодишните жилищно-спестовни влогове за 2006 година.
2. Приема план-сметката на Местната комисия по многогодишните
жилищно-спестовни влогове за 2007 година.
3. Разходите по отделните параграфи да се съобразяват с размера на
постъпилите приходи.
4. Възлага на Председателя на Местната комисия по
многогодишните жилищно-спестовни влогове изпълнението на плансметката за 2007 година.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Васил Караманов – зам.-кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване командировките на Йоан Кирилов
Костадинов – кмет на Община Бургас, за 2006 година
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 30 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА командировките (дневни и нощувка) за 2006 година на
Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас, в размер на 1 466
лева, съгласно приложена към докладната записка справка – неразделна
част от решението.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Калина Ишкиева – управител
на „ДКЦ–І–Бургас” ЕООД, относно: Приемане на решение за съхраняване
на медицинска документация, собственост на Районен център по
здравеопазване – Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 34 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си „Диагностично-консултативен център – І –
Бургас” ЕООД да приеме временно на съхранение медицинската
документация на Регионална картотека на медицинските експертизи.
2. Медицинските документи да се съхраняват в помещенията на
бившата физиотерапия, находящи се в приземния етаж на сградата на
„Диагностично-консултативен център – І – Бургас” ЕООД, които
представляват коридор и 2 (два) кабинета по водолечение, с площ 185 кв.м.
– 7.7 % от общата площ на сградата.
3. Между „Диагностично-консултативен център – І – Бургас” ЕООД
и „Регионален център по здравеопазване – Бургас” да се сключи договор за
временно и възмездно съхранение на документите, в който задължително
да залегнат, следните условия:

• Срок за съхранение на документите без право на продължаване –
до 1 (една) година, считано от датата на подписване на договора;
• Цена за съхранение на документите – 200 (двеста) лева месечно, с
ДДС платими авансово – до пето число на текущия месец;
• Прекратяване на договора – с изтичане на срока, по взаимно
писмено споразумение и едностранно – при забава в плащането
над 30 дни.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Антонио Душепеев – общински
съветник, относно: Предложение за създаване на общинска програма
„Публично-частно партньорство за реализация на малки благоустроителни
проекти”
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. В изпълнение на Приоритет 4 „Развитие на човешките ресурси и
подобряване на жизнената среда”, мярка „Благоустрояване на обществени
терени и сгради” от Плана за развитие на Община Бургас 2007-2013
година, Общински съвет – Бургас приема ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНОЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО ЗА
РЕАЛИЗАЦИЯ
НА
МАЛКИ
БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ.
2. Определя сумата 100 000 (сто хиляди) лева от общинския бюджет
– 2007 година за съфинансиране на проекти по програмата.

3. Възлага на Кмета на Община Бургас да назначи Комисия за
приемане и оценка на проектите по Програмата, както и за контрол върху
тяхната реализация и отчитане. Комисията да се състои от 9 души, от
които 1/3 задължително общински съветници и 1 представител на
гражданите, предложен от Обществения съвет за социално подпомагане
към Община Бургас.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещение в имот –
публична общинска собственост, находящ се в сградата на кметството в с.
Рудник, Община Бургас, чрез провеждане на търг по реда на НРПУРОИВ
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се проведе търг с явно наддаване по реда на Глава VІІ от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински
имоти и вещи, за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата
на кметство с. Рудник, Община Бургас, представляваща двуетажна масивна
сграда със сутерен, построена в УПИ VІ, кв.36 по плана на с. Рудник –
с. Черно море, Община Бургас, както следва:
 Помещение № 1 с площ 9.10 кв.м., находящо се в
северозападната част на първи етаж от двуетажната
административна сграда на кметство с. Рудник, Община Бургас,
при граници на помещението: север – външен зид; изток –
помещение № 3 (зала); юг – помещение № 2; запад – външен зид;
отдолу – избено помещение; отгоре – канцелария;

 Подпокривно помещение в североизточната част на сградата над
втори етаж, с площ 25.00 кв.м., при граници: от всички посоки –
подпокривна площ; отдолу – коридор на втори етаж и стая; отгоре
– покрив;
 Покривна площ 1.00 кв.м., находяща се в сградата на покрива на
цитираната сграда, за разполагане на площадка за обслужване на
съоръжението,
при начална тръжна цена за изброените помещения, общо в размер на 200
(двеста) лева, без ДДС.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХХІV-94, кв.6 по плана на вилна зона
”Боровете”, с. Банево, Община Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на КАТЯ СТОЯНОВА МАРЕВА с ЕГН 2507310653, с
постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 19, вх. А, ет. 3, урегулиран
поземлен имот ХХІV-94 в кв. 6 по плана на вилна зона „Боровете”, с.
Банево, Община Бургас, целият с площ 688 кв.м., при граници: изток –
улица; запад – УПИ ХLІХ-69; север – УПИ ХХІІІ-95; юг – УПИ ХХV, за
сумата 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ XLІV-143, кв.7 по плана на вилна зона
”Боровете”, с. Банево, Община Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ПАВЛИНА ПАВЛОВА НЕДЕЛЧЕВА с ЕГН
3002110614 и постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Александровска” № 82-а,
НЕВЕНА АТАНАСОВА НЕДЕЛЧЕВА с ЕГН 5506230712 и постоянен
адрес гр. Бургас, ул. „Александровска” № 82-а, НЕЛИ АТАНАСОВА
СИМЕОНОВА с ЕГН 6105240539 и постоянен адрес гр. Бургас, ул.
„Македония” № 49-а, урегулиран поземлен имот ХLІV-143, кв. 7 по плана
на вилна зона „Боровете”, с. Банево, Община Бургас, целият с площ 600
кв.м., при граници: изток – УПИ VІІІ-130; запад – улица; север – УПИ
ХLV-142; юг – УПИ ХLІІІ-144, за сумата 17 000 (седемнадесет хиляди)
лева, без ДДС.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХХVІІ-91, кв.6 по плана на вилна зона
”Боровете”, с. Банево, Община Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на НИКОЛА ДИМИТРОВ ЧИПАРОВ с ЕГН
2602050449 и постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” №
34, ет.1, урегулиран поземлен имот ХХVІІ-91 в кв.6 по плана на вилна зона
„Боровете”, с. Банево, Община Бургас, целият с площ 617 кв.м., при
граници: изток – улица; запад – УПИ XLVІ; север – УПИ ХХVІ; юг – УПИ
ХХVІІІ, за сумата 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева, без
ДДС.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХХVІ-92, кв.6 по плана на вилна зона
”Боровете”, с. Банево, Община Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на НЕДЯЛКО ПРОДАНОВ СТОЙКОВ с ЕГН
4201250441 и постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 28-А, ет. 3,
урегулиран поземлен имот ХХVІ-92 в кв. 6 по плана на вилна зона
„Боровете”, с. Банево, Община Бургас, целият с площ 600 кв.м., при
граници: изток – улица; запад – УПИ ХLVІІ-71; север – УПИ ХХV-93; юг –
УПИ ХХVІІ-91, за сумата 16 800 (шестнадесет хиляди и осемстотин) лева,
без ДДС.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХХХV-152, кв.7 по плана на вилна зона
”Боровете”, с. Банево, Община Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на АЛЕКСИ НЕНЧЕВ СТЕФАНОВ с ЕГН 4702080841
и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 25, вх. 9, ет. 2, урегулиран
поземлен имот ХХХV-152, кв. 7, по плана на вилна зона „Боровете”, с.
Банево, Община Бургас, целият с площ 600 кв.м., при граници: изток –
УПИ ХVІІ-121; запад – улица; север – УПИ ХХХVІ-151; юг – УПИ
ХХХІV-153, за сумата от 17 000 (седемнадесет хиляди) лева.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ІІІ-163, кв.12 по плана на вилна зона
”Боровете”, с. Банево, Община Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ с ЕГН 3910070467 и
постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.9, вх. „Д”, ет.5, ап.14,
урегулиран поземлен имот ІІІ-163, кв.12 по плана на вилна зона
„Боровете”, с. Банево, Община Бургас, целият с площ 627.00 кв.м., при
граници: изток – улица; запад – улица; север – УПИ ІІ; юг – край на
регулацията, з сумата от 17 600 (седемнадесет хиляди и шестстотин) лева.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН
БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД – гр. Пловдив, за изграждане
на трафопостове в имоти – частна общинска собственост
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да
се
учреди
в
полза
на
„ЕВН
БЪЛГАРИЯ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, БУЛСТАТ 115552190,
регистрирано по ф.д. № 2436/2000 година по описа на Пловдивския
окръжен съд, представлявано от Марин Николов Кандев с ЕГН 7210113560
и постоянен адрес: гр. Пазарджик, Община Пещера, с. Радилово, ул. „Асен
Златаров” № 5, право на строеж за изграждане на трафопостове в имоти –
частна общинска собственост, както следва:
 УПИ ХІІ в кв. 77 по плана на ЦГЧ – Бургас, целият с площ 18
кв.м., при граници: изток – ул. „Възраждане”; юг – топикова
улица; запад – топикова улица; север – УПИ V-1496, сграда –
трафопост със застроена площ 15 кв.м., по одобрени
инвестиционни проекти с пазарна цена на правото на строеж, в
размер на 5 800 (пет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС;

 УПИ ІІ в кв. 20 по плана на ЦГЧ – Бургас, целият с площ 30 кв.м.,
при граници: североизток – ул. „Шести септември”; югоизток –
УПИ І; юг – УПИ І; запад – УПИ І, сграда – трафопост със
застроена площ 15 кв.м., по одобрени инвестиционни проекти с
пазарна цена на правото на строеж, в размер на 5 000 (пет хиляди)
лева, без ДДС;
 УПИ ІV в кв. 25 по плана на ЦГЧ – Бургас, целият с площ 150.30
кв.м., при граници: изток – кръстовище; юг – ул. „Софроний”;
запад – алея между УПИ ІІІ-1960; север – ул. „Богориди”, сграда –
трафопост със застроена площ 13 кв.м., по одобрени
инвестиционни проекти с пазарна цена на правото на строеж, в
размер на 5 600 (пет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС;
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на УПИ XXIV, кв.20
по плана на гр. Българово, предвиден за озеленяване
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 13
гласа „за”, против – 10, въздържали се – 8,
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
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІV-110, кв.14 по плана на
вилна зона ”Росенец”, Община Бургас.
..................................................................................
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет –
Бургас,
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
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
24. 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 поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 23
гласа „за”, против – 5, въздържали се – 6,
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
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за прехвърляне на
собственост по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за УПИ ХLІХ-90, 92 в
кв.57, по плана на кв. „Сарафово”, гр.Бургас
..................................................................................
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет –
Бургас,
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
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
26. 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 IV-839, кв.24 по плана на кв.
„Сарафово”, гр.Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 28 гласа „за”, против – 4, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ЧАНЕВ с ЕГН 7809180646
и постоянен адрес: гр. Бургас, бул. „Демокрация” № 58, ет. 3, недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ 45/345 идеални части
от УПИ ІV-839 в кв. 24 по плана на кв. „Сарафово”, гр. Бургас, целият с
площ 345 кв.м., при граници: североизток – УПИ V-833 и УПИ VІ-833;
югоизток – УПИ VІІ-838; югозапад – УПИ ІІІ-839; северозапад – улица
между о.т. 50 и о.т. 51, за сумата 10 560 (десет хиляди петстотин и
шестдесет) лева, без ДДС.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
27. 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 поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 25
гласа „за”, против – 3, въздържали се – 6,
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
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лиц, чрез продажба на общинската идеална
част от имот, представляващ УПИ VII-218, кв.30 по плана на с. Брястовец,
Община Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа „за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на КРАЛИ ПЕТРОВ КАМАЛИЕВ с ЕГН 2112240448 и
постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл.17, вх.1, ет.3, недвижим имот
– частна общинска собственост, представляващ 70/1450 идеални части от
УПИ VІІ-218 в кв.30 по плана на с. Брястовец, Община Бургас, целият с
площ 1450 кв.м., при граници: североизток – улица; югоизток – УПИ VІІІ218; югозапад – УПИ ХVІ-214; северозапад – УПИ ХVІІІ-217, за сумата
1 300 (хиляда и триста) лева.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ XVI в кв.32, по плана на кв. „Сарафово”,
гр. Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на НИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА с ЕГН 6404090517
и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.47, вх. „В”, ет.5, ап.13,
урегулиран поземлен имот ХVІ в кв.32 по плана на кв. „Сарафово”, гр.
Бургас, целият с площ 196.55 кв.м., при граници: изток – улица между
о.т.87 и о.т.88; запад – УПИ ХІІІ в кв.32; север – УПИ ХІІ в кв.32; юг –
улица между о.т.86 и о.т.87, за сумата 47 000 (четиридесет и седем) хиляди
лева, без ДДС.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Българово,
Община Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се извърши продажба, чрез провеждане на търг с явно
наддаване, по реда на Глава седма от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общински имоти и вещи, на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя №
000213 в землището на гр. Българово, Община Бургас, целият с площ
10.803 дка, при граници: поземлени имоти №№ 000197, 039011, 000199,
039003, 039002 и 039001, при начална тръжна цена в размер на 18 000
(осемнадесет хиляди) лева.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ имот ІІІ, в кв.23, по плана на ж.к. „Изгрев”, гр.
Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на „БУРГАС МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ” ЕООД – гр.Бургас,
регистрирано по ф.д. № 744/01 г. по описа на БОС, с дан. № 1021371471,
БУЛСТАТ 102685372, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.
„Вардар”, бл.1, вх. „В”, ет.5, представлявано от Христо Николов Христов с
ЕГН 3409300462 и на „ИНВЕСТ-СТРОЙПРОЕКТ” – гр.Бургас, рег. по ф.д.
№ 1259/03 г. по описа на БОС, с дан. № 1021414448, БУЛСТАТ 102844440,
със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Ал.Стамболийски”,
бл.51, ет.2, ап.8, представлявано от Желязка Станева Канева с ЕГН
3612240659, УПИ ІІІ в кв.23, по плана на ж.к. „Изгрев”, гр.Бургас, целият с
площ 525 кв.м., при граници: североизток – УПИ І и ІІ в кв.23; северозапад
– улица; югоизток – УПИ І в кв.23; югозапад – улица 237 кв.м., за сумата
308 000 (триста и осем хиляди) лева, без ДДС.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска
собственост, представляващ имот ІІ, в кв.23, по плана на ж.к. „Изгрев”, гр.
Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Кънчо Петров Ганев – ЕГН 4003180541, в
качеството му на ЕТ „ДИМКА ГАНЕВА–КЪНЧО ГАНЕВ” – гр. Бургас,
регистрирано по ф.д. № 2783/04 г. по описа на Бургаски окръжен съд, с
данъчен № 1021452366, БУЛСТАТ 102896444, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.59, вх.2, ет.8 и на Димитър
Маринов Дянков – ЕГН 5409143080, в качеството му на ЕТ „ПРЕЛОМ
Д.Д.–ДИМИТЪР ДЯНКОВ”, гр. Бургас, рег. по ф.д. № 9887/91 г. по описа
на Бургаски окръжен съд, с данъчен № 1021045256, БУЛСТАТ 040543395,
със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл.1, вх.4,
ет.3, УПИ ІІ в кв.23, по плана на ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас, целият с площ
237 кв.м., при граници: североизток – УПИ І в кв.23; северозапад – улица;
югоизток – УПИ ІІІ в кв.23; югозапад – УПИ ІІІ в кв.23, за сумата 140 000
(сто и четиридесет хиляди) лева, без ДДС.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
33. 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”, землище с. Банево, Община Бургас
..................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, със
17 гласа „за”, против – 9, въздържали се – 6,
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
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Удостояване със звание
„Почетен гражданин на град Бургас”
..................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИСЪЖДА званието „Почетен гражданин на град Бургас” –
(посмъртно) на инж. ХРАНТ ХОВАНЕС БАКЛАЯН.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев – общински
съветник, относно: Избор на контрольор на „Специализирана болница за
активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД
..................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА Райко Борисов Костадинов – роден на 23.06.1954 година, за
контрольор на “Специализирана болница за активно лечение на
пневмофтичиатрични заболявания – Бургас” ЕООД.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: ПУП – Парцеларен план за разширение на
обслужващ път и за довеждащ колектор и нов водопровод в землището на
кв. „Меден Рудник”
..................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА Подробен устройствен план – Парцеларен план за
разширение на обслужващ път, довеждащ колектор и нов водопровод в
землището на кв. „Меден Рудник”.
..................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
37. МОЛБИ за опрощаване на несъбираеми вземания
..................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа „за”, против –
0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се опрости задължението, по молбата на
Дянко Петров Кръстев.
..................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
37. МОЛБИ за опрощаване на несъбираеми вземания
..................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с 0 гласа „за”, против – 0, въздържали се
– 34,
Р Е Ш И:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да се опрости задължението, по молбата на
Николина Костадинова Желязкова.
..................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
37. МОЛБИ за опрощаване на несъбираеми вземания
..................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с 0 гласа „за”, против – 0, въздържали се
– 30,
Р Е Ш И:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да се опрости задължението, по молбата на
Таня Стефанова Ковачева.
..................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
..................................................................................
37. МОЛБИ за опрощаване на несъбираеми вземания
..................................................................................
Общинският съвет – Бургас, с 0 гласа „за”, против – 0, въздържали се
– 30,
Р Е Ш И:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да се опрости задължението, по молбата на
Райна Андреева Андреева.
..................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 45
На 28 февруари 2007 година (сряда), от 10:00 часа, с продължение на
1 март 2007 година (четвъртък), от 13:30 часа, 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 се проведе
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
............................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
............................................................................................................
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Проект за бюджет 2007 година
............................................................................................................
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет –
Бургас, с мнозинство от 30 гласа „за”, против – 3, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
1.1. ПРИЕМА бюджета на Община Бургас за 2007 година, както
следва:
ПО ПРИХОДИТЕ

98 159 783

в т.ч.:
- Държавен трансфер от преотстъпения данък
по ЗДДФЛ
- Преходен остатък по дейности държавна
отговорност
Всичко държавни приходи:

39 025 398
2 597 724
41 623 122

Общински приходи
в т.ч.:
- Данъчни приходи
- Неданъчни приходи

17 415 800
27 894 430

- Трансфер за компенсиране на приходите
от отпадналия пътен данък
- Целева субсидия от РБ за КР
- Предоставени трансфери § 36 от ПЗР на ЗДБРБ
- Банков заем
- Погасяване дългосрочен заем
- Преходен остатък от общински дейности
Всичко общински приходи:

1 952 800
999 000
- 300 000
3 380 000
- 1 500 000
6 694 631
56 536 661

ПО РАЗХОДИТЕ

98 159 783

в т.ч.:
-

За дейности държавна отговорност
Резерв държавни дейности
За общински дейности
Резерв общински дейности

40 021 752
1 601 370
54 304 126
2 232 535

1.2. ОДОБРЯВА преходния остатък от 2006 година, съгласно
Приложения № 5.1. и № 5.2., в размер на 9 292 355 лева, разпределен:
- За държавна отговорност
2 597 724
- За общинска отговорност
6 694 631
2. УТВЪРЖДАВА разпределението на средствата за капиталови
разходи от целева субсидия, съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 г., за:
• Обект № 17 – Канализация ж.к. „Меден Рудник” 258 000
• Обект № 109 – КПС кв. „Сарафово”
300 000
• Обект № 265 – Канализация кв. „Акации”
315 200
• Обект № 499 – Реконструкция на път в зона „Б”,
ж.к. „Меден Рудник” – до дигата
125 800
Всичко:
999 000
3. УТВЪРЖДАВА приходно-разходните сметки на извънбюджетни
сметки и фондове, както следва:
Приходи
Разходи
(в лева)
(в лева)
3.1. Фонд Приватизация по ЗПСПК
чл.10, ал.1 – 100 %
8 875 142
8 875 142
3.2. Фонд за покриване разходите по
приватизация по ЗПСПК
л.10, ал.1, т.1 – 9 %
808 763
808 763
3.3. Специален фонд за инвестиции и ДА
чл.10, ал.1, т.3 по ЗПСПК – 91 %
8 076 379 10 315 170
3.4. Извънбюджетни сметки към Общината
по чл.42, ал.1, т.2 от ЗОБ
16 967
75 047

............................................................................................................
8. УТВЪРЖДАВА списък на педагогическия персонал в
делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на
90 % компенсация от абонаментна карта по автомобилния транспорт.
( Приложение № 8/3 )
.............................................................................................................
15. ОДОБРЯВА:
15.1. Разпределение на неусвоена част от общинския дълг към
01.01.2007 година, в размер на 3 380 хил.лв., за финансиране на строителна
програма – общинска отговорност.
15.2. Сумата от 1 500 хил.лв., за обслужване на общинския дълг за
2007 година
............................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

