ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТ от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет – Бургас, за дейността на Общински съвет – Бургас
и неговите постоянни комисии за периода 11.11.2003 – 31.12.2006
година
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА отчета на Председателя на Общински съвет – Бургас, за
дейността на Общински съвет – Бургас и неговите постоянни комисии за
периода 11.11.2003 година до 31.12.2006 година.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община
Бургас с проект за изграждане на система за видеонаблюдение на
територията на Община Бургас за финансиране по оперативна
програма „Регионално развитие 2007 – 2013 година”
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 41 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за участие на Община Бургас, с проект за
изграждане на система за видеонаблюдение на територията на
град Бургас, за финансиране по Оперативна програма
„Регионално развитие 2007 – 2013 година”.
2. При одобряване на проекта, да бъде внесено предложение за
предвиждане в общинския бюджет на необходимите средства за
съфинансиране.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Финансово подпомагане издаването на две
книги, отразяващи историята на град Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Определя финансова помощ за Веселина Петрова Сотирова –
Казакова, в размер на 3 000 (три хиляди) лева, за издаване на
книгата й „Спомени за стария Бургас”.
2. Определя финансова помощ за д-р Кънчо Иванов Марангозов, в
размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, за издаване на
книгата му „Бургаската болница – история, страсти, размисли”.
3. Задължава двамата автори да предоставят безвъзмездно по 50
екземпляра от книгите, които ще бъдат ползвани за нуждите на
Община
Бургас,
Регионална
библиотека
„П.К.Яворов”,
Исторически музей и Държавен архив.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Преименуване на улица в град Бургас
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Преименува ул. „Плиска”, ж.к. „Лазур”, град Бургас, на ул. „Георги
Баев”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Преименуване на
улица в град Бургас
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на докладната записка.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Потвърждаване на поетия финансов
ангажимент по „Демонстративен проект за обновяване на
многофамилни жилищни сгради”
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Потвърждава финансовите си задължения по „Демонстрационния
проект за обновяване на многофамилни жилищни сгради”, за
осигуряване на 90 % от необходимите средства за обновяване на
общинските жилища, попадащи в проектните участъци и благоустрояване
на публичните междублокови пространства.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне размера на дивидента за 2006
година на общинските дружества
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Едноличните търговски дружества с общинско участие, с
изключение на лечебните заведения за болнична помощ, отчисляват
дивидент за Общината от печалбата, след данъчно облагане за
финансовата 2006 година, както следва:
А) Дружествата с ограничена отговорност – 50 на сто;
Б) Акционерните дружества – 50 на сто, след приспадане на
отчисленията за фонд „Резервен”, в размер на 10 на сто и в съответствие с
чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон;
2. Лечебните заведения за доболнична помощ и общинска фирма
„Бургасбус” ЕООД от и 2003 година, отчисляват дивидент в размер,
определен в т.1, с изключение на случаите, в които инвестират средствата
в медицинска апаратура и закупуване на автобус за обновяване на
автобусния парк.

3. „Чистота” ЕООД, гр. Бургас внася дивидент, в размер на 70 % от
общата печалба, след превеждане на разпределената печалба от съучастие
в „Бургас Шеле Екосервиз” ООД, гр. Бургас.
4. Търговските дружества с общинско участие внасят дивидента за
Общината до 31 май 2007 година, а тези, които съставят счетоводен отчет,
съгласно чл.37, ал.2 от Закона за счетоводството – до 15 юли 2007 година,
при спазване на разпоредбите на чл.247-а от Търговския закон за
акционерните дружества.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне за безвъзмездно управление
на помещения в недвижим имот – публична общинска собственост,
за срок от пет години, на Агенцията за социално подпомагане, за
развиване дейността на отдел „Закрила на детето” към Дирекция
„Социално подпомагане” – гр. Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Община Бургас предоставя на АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Триадица” № 2, Данъчен № 1223085209, БУЛСТАТ 121015056,
представлявана от изпълнителния директор Гергана Георгиева Дрянска,
безвъзмездно право на управление за срок от 5 (пет) години върху
помещения в недвижим имот – публична общинска собственост,
представляващ масивна двуетажна сграда, находяща се в гр. Бургас, ж.к.
„Братя Миладинови”, кв.25, УПИ ІІІ, както следва:

• Помещение № 8 с площ 13.10 кв.м., находящо се на ІІ етаж, при
граници: изток – помещение № 7; запад – помещение № 9; север –
коридор; юг – външен зид;
• Помещение № 9 с площ 17.10 кв.м., находящо се на ІІ етаж, при
граници: изток – помещение № 8; запад – помещение № 10; север
– коридор; юг – външен зид;
• Помещение № 10 с площ 17.10 кв.м., находящо се на ІІ етаж, при
граници: изток – помещение № 9; запад – помещение № 11; север
– коридор; юг – външен зид;
• Помещение № 11 с площ 17.10 кв.м., находящо се на ІІ етаж, при
граници: изток – помещение № 10; запад – помещение № 12;
север – коридор; юг – външен зид;
• Помещение № 12 с площ 25.32 кв.м., находящо се на ІІ етаж, при
граници: изток – помещение № 11; запад – външен зид; север –
помещение № 13; юг – външен зид;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за
трасета на битова канализация, водопровод, ел.провод и телефонен
кабел за захранване на възстановените имоти в масиви 14 и 15 в
местностите „Манаф хенде” и „Манастирското”, в землището на кв.
„Сарафово”
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за трасета на битова
канализация, водопровод, ел.провод и телефонен кабел, за захранване на
възстановените имоти в масиви 14 и 15 в местностите „Манаф хенде” и
„Манастирското”, в землището на кв. „Сарафово”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
10. 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 ІІ-781, кв.52 по плана на с. Рудник – с. Черно море,
Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продадат на ЗАФИР ПАВЛОВ ПУЛЕВ с ЕГН 8009280442 и
НАТАЛИЯ ПАВЛОВА ПУЛЕВА с ЕГН 8611290593, двамата с постоянен
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, блок 1, вход „Г”, етаж 5
собствените на Община Бургас 58/948 кв.м. идеални части от УПИ ІІ-781,
целият с площ 948 кв.м. в кв.52 по плана на с. Рудник – с. Черно море,
Община Бургас, при граници на целия имот: север – улица; изток – УПИ
ІІІ-781; юг – край на регулацията; запад – УПИ І-781, за сумата 1 250
(хиляда двеста и петдесет) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване на
физически лица, за изграждане на допълнителни тераси към
собствените им жилища, находящи се в гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови”, бл.43, вх. ”Б”
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Учредява на ЯНКО ВАСИЛЕВ ВЕЛКОВ с ЕГН 5104090448,
право на пристрояване върху 5.43 кв.м., за изграждане на тераса
към собствения му апартамент № 14, ет.1, вх. „Б”, блок № 43,
находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, по пазарни
цени, за сумата 1 630 (хиляда шестстотин и тридесет) лева, без
ДДС.

2. Учредява на ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА с ЕГН 5706120651,
НИКОЛАЙ ПЕНЕВ ПЕНЕВ с ЕГН 7811140449 и ДИМИТЪР
ПЕНЕВ ПЕНЕВ с ЕГН 8505040523, право на пристрояване върху
5.43 кв.м., за изграждане на тераса към собствения им апартамент
№ 17, ет.2, вх. „Б”, блок № 43, находящ се в гр. Бургас, ж.к.
„Братя Миладинови”, по пазарни цени, за сумата от 1 630 (хиляда
шестстотин и тридесет) лева, без ДДС.
3. Учредява на ИВАНКА МИНЧЕВА ХАБЕКОСТ с ЕГН
5702050751, право на пристрояване върху 5.43 кв.м., към
собствения й апартамент № 20, ет.3, вх. „Б”, блок № 43, находящ
се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, по пазарни цени, за
сумата 1 630 (хиляда шестстотин и тридесет) лева, без ДДС.
...........................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот, представляващ УПИ ХХІІ-180 в кв.30 по плана на с.
Маринка, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 34 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ВЕНЦЕСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЙОРДАНОВ с ЕГН
7904040460 и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, блок № 144, ет.3,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 15/790
кв.м. идеални части от УПИ ХХІІ-180 в кв.30 по плана на с. Маринка,
Община Бургас, целият с площ от 790 кв.м., при граници: север – УПИ VІІ176; изток – УПИ ХХІІІ; юг – улица; запад – УПИ Х-179, на стойност 750
(седемстотин и петдесет) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ-4, кв.142 по плана на
ЗЦГЧ гр. Бургас, ул. „Христо Фотев” № 45, чрез продажба на частта
на Общината
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 20
гласа „за”, против – 9, въздържали се – 9,
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
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление
на имот – частна общинска собственост, находящ се на І-етаж от
сградата на ул. „Александър Велики” № 37, 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:
Община Бургас предоставя безвъзмездно за управление на
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА – гр. София, Булстат 121604974, Данъчен №
1223017866, представлявана от Кольо Димитров Колев – директор на
Дирекция „Регионална служба по заетостта”, с ЕГН 5302220663,
упълномощен със заповед № 1623/26.09.2003 година на Агенцията по
заетостта при Министерството на труда и социалната политика, за
осъществяване дейността на Център „Работа”, за срок от 5 (пет) години,
нежилищен имот, представляващ обект № 3, находящ се на първи етаж в
сградата на ул. „Александър Велики” № 37 (ул. „Св.Патриарх Евтимий” №
35), представляващ зала и обслужващи помещения, с полезна площ от 120
кв.м., при граници: изток – ул. „Св.Патриарх Евтимий”; запад – вътрешен
двор; север – обособен обект № 4; юг – обект № 2.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на надстрояване върху
съществуващата триетажна сграда в УПИ V-258, кв.155 по плана на
ЗЦГЧ, гр. Бургас, ул. „Св.Патриарх Евтимий” № 62
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се учреди на ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМОВ с ЕГН 6003300445,
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ДЕЙКОВ с ЕГН 7206060440, ИВАН
БОТЕВ ИВАНОВ с ЕГН 4509174945 и ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА
ТАРАЧОРОВА с ЕГН 7304240554 – всичките с постоянен адрес:
гр. Бургас, ул. „Св.Патриарх Евтимий”, право на надстрояване на
два жилищни етажа върху съществуващата масивна триетажна
сграда, построена в УПИ V-258, в кв.155, по плана на Западна
ЦГЧ – Бургас, целият с площ от 403.00 кв.м., ул. „Св.Патриарх
Евтимий”, гр. Бургас, при граници: изток – ул. „Св.Патриарх
Евтимий”; запад – УПИ ІV-267; север – ул. „Г.С.Раковски”; юг –
УПИ VІ-269.

2. Правото на надстрояване по т.1 се учредява за изграждане на
четвърти и пети жилищни етажа, с обща разгъната застроена
площ от 449.92 кв.м. и надстрояване на триетажната в УПИ V258, кв.155 по плана на Западна ЦГЧ – Бургас, съгласно
предвижданията на Подробния устройствен план (ПУП-ПРЗ) и
утвърдени строителни книжа, за сумата от 140 300 (сто и
четиридесет хиляди и триста) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО 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 V, кв.24 по плана на ж.к. „Изгрев”,
гр. Бургас
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33
гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА вземането на решение по докладната записка, относно
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V,
кв.24 по плана на ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за прехвърляне на
собственост, по смисъла на чл.51, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, за УПИ ХLІХ90, 92 в кв.57 по плана на кв. „Сарафово”, гр. Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да сключи
предварителен договор, с който Община Бургас да продаде на
„БУЛКАМ СИЙ ТРЕЙДИНГ” ООД, гр. Бургас, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Фердинандова” № 5,
регистрирано по Фирмено дело № 2900 от 1990 година по описа
на Бургаски окръжен съд и вписано в Търговския регистър с
партиден № 2723, том 35, стр.68, Данъчен № 1021012823,
БУЛСТАТ 020188524, представлявано от управителя Любомир
Атанасов Манджуков, с ЕГН 4907230480, собствения си
недвижим имот, представляващ 278.30 кв.м. от дере,
преминаващо между кв.57 и кв.58 по плана на кв. „Сарафово”, гр.

Бургас, който след промяна на имотната граница между
цитираното дере и УПИ ХLІХ-90, 92 в кв.57 по плана на кв.
„Сарафово”, гр. Бургас, ще премине от дерето между кв.57 и кв.58
в УПИ ХLІХ-90, 92 в кв.57 по плана на същия квартал, за сумата
55 660 (петдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) лева.
2. След влизане в сила на промените с плана за регулация, Кметът на
Община Бургас да сключи договор за продажба при условията на
предварителния договор по т.1.
...........................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
18. 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 ІІІ-108, кв.18 по плана на
с. Брястовец, 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 се продаде на ПЕТРАНКА СТЕФАНОВА БОЖИЛОВА с ЕГН
4811180852 и АТАНАС ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ с ЕГН 4608270742,
двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл.92, вх. „Б”,
ет.3, ап.31, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
22/448 идеални части от УПИ ІІІ-108 в кв.18 по плана на с. Брястовец,
Община Бургас, целият с площ 448 кв.м., при граници: североизток – УПИ
І-108; югоизток – УПИ ІV-109; югозапад – УПИ ХІІ-107; северозапад –
улица, за сумата 600 (шестстотин) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО 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 ІІ-229, кв.52 по плана на с.
Брястовец, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ с ЕГН
4511240740 и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл.2, ет.2, ап.6,
урегулиран поземлен имот ІІ-229, кв.52, по плана на с. Брястовец, Община
Бургас, целият с площ 575 кв.м., при граници: север – УПИ І-228; югоизток
– край на регулацията; юг – край на регулацията; запад – улица между
о.т.128 и о.т.129, за сумата 15 000 (петнадесет хиляди) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение по чл.199, ал.2 от ЗУТ
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, 11
гласа „за”, против – 14, въздържали се – 16,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложението Общината да изкупи поземления имот.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост, представляваща УПИ ІІ, в кв.5, по плана на зона „А”,
ж.к. „Меден Рудник”, гр. Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 28 гласа „за”, против – 5, въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА с ЕГН
6606260651, в качестното й на ЕТ „Пепа Керемедчиева”, регистриран по
Фирмено дело № 1426/1990 година по описа на Бургаски окръжен съд и
вписан в регистъра на търговските дружества с партиден № 1308, рег.6,
том 15, стр.188 с БУЛСТАТ 102049164, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ж.к. „П.Р.Славейков” бл.14, вх.2, ет.5, недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ в кв.5 по
плана на зона „А”, ж.р. „Меден Рудник”, гр. Бургас, целият с площ 850
кв.м., при граници: изток – УПИ ІV; запад – УПИ І; север – улица; юг –
УПИ ІІІ-47, за сумата 170 000 (сто и седемдесет хиляди) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ ХІІ,
кв.19, ж.к. „Меден Рудник”, на ЕТ „КИЗ – Кина Златарова”
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди на КИНА ИВАНОВА ЗЛАТАРОВА с ЕГН 5512260552,
в качеството й на ЕТ „КИЗ – Кина Златарова”, регистриран по фирмено
дело № 7248/12.11.1992 г. по описа на Бургаски окръжен съд и вписан в
регистъра за едноличните търговци и техните клонове под № 6780, том
159, стр.98, с БУЛСТАТ 0292072481, със седалище и адрес на управление
гр. Бургас, ж.р. „Меден Рудник”, блок 434, вх.1, ет.1, право на строеж за
търговски обект „Магазин за промишлени стоки – магазин за конфекция”,
със застроена площ 28 кв.м. и разгъната застроена площ 56 кв.м. в
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІ в
кв.19 по плана на ж.р. „Меден Рудник”, гр. Бургас, целият с площ от 520
кв.м., за сумата 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
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ ХІІ, в
кв.19 по плана на ж.к. „Меден Рудник”, гр. Бургас, на ЕТ „Батис2000 – Димитър Вълчев”
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди на ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ВЪЛЧЕВ с ЕГН 5002090743,
в качеството му на ЕТ „Батис – 2000 – Димитър Вълчев”, регистриран по
Фирмено дело № 2696/19.09.1990 година по описа на Бургаски окръжен
съд и вписан в регистъра за еднолични търговци и техните клонове под №
2525, том 29, стр.593, с БУЛСТАТ 0290026961, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, ж.р. „Меден Рудник” бл.414, вх. „Б”, ет.7, право на
строеж за търговски обект „Снек бар” със застроена площ 168 кв.м. и
разгъната застроена площ 224 кв.м. в недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХІІ в кв.19 по плана на ж.р. „Меден
Рудник”, гр. Бургас, целият с площ от 520 кв.м., за сумата 22 400 (двадесет
и две хиляди и четиристотин) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отчет на Областната комисия по
наркотични вещества – гр. Бургас за 2006 година
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38
гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Отчета за дейността на Областен съвет по наркотични
вещества – Бургас за 2006 година.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на УПИ І, кв.15 –
терен, предвиден за озеленяване и благоустрояване по действащ
план на ж.к. „Изгрев”, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 18 гласа „за”, против –
7, въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ І, кв.29
по плана на ж.к. „П.Р.Славейков”, гр. Бургас, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 18 гласа „за”, против –
7, въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне предназначението на
притежаваните от Община Бургас жилища, придобити от замяна
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
І. ОПРЕДЕЛЯ предназначението на общински жилища, придобити
от замяна, в жилища за настаняване под наем на граждани с установена
жилищна нужда, както следва:
1. Жилище, находящо се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, блок
№ 18, вх.1, ет.1, ап.6 – едностаен, със застроена площ от 42.78
кв.м., изба № 6 от 2.10 кв.м., ведно с 0.956 % идеални части от
общите части на сградата и правото на строеж, при граници на
имота: изток – семейство Великови; запад – външен зид; север –
коридор; юг – външен зид; отгоре – семейство Ковачеви; отдолу –
изби, придобит на основание чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС и договор от
20.05.2006 година за замяна, Акт № 4324 за частна общинска
собственост и Решение № 33, т.26 от 28.02.2006 година на
Общински съвет – гр. Бургас.

2. Жилище, находящо се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”,
блок № 440, вх.2, ет.2, ап.27 – едностаен, със застроена площ от
40.71 кв.м., състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения,
изба № 27 – 3.07 кв.м., идеална част – 0.858 % и право на строеж
върху общинска земя, конструкция – панелна, при граници: изток
– външен зид; запад – стълбище; север – семейство Тодорови; юг
– семейство Чавдарови; придобит на основание чл.2, ал.1, т.7 от
ЗОС и договор от 25.05.2006 година за замяна, Акт № 4327 за
частна общинска собственост и Решение № 33, т.26 от 28.02.2006
година на Общински съвет – гр. Бургас.
3. Жилище, находящо се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”,
блок № 478, вх. „А”, ет.8, ап.22 – двустаен, със застроена площ от
61.07 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни
помещения, изба № 22 – 2.36 кв.м., идеална част – 1.107 % и
правото на строеж върху общинска земя, конструкция – панелна,
при граници: изток – семейство Коюмджиеви; запад – ведомствен
апартамент; север – стълбище; юг – външен зид; отгоре – покрив;
отдолу – ведомствен апартамент, придобит на основание чл.2,
ал.1, т.7 от ЗОС и договор от 23.05.2006 година за замяна, Акт №
4329 за частна общинска собственост и Решение № 33, т.27 от
28.02.2006 година на Общински съвет – гр. Бургас.
4. Жилище, находящо се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”,
блок № 484, вх. „Б”, ет.8, ап.40 – тристаен, със застроена площ от
90.06 кв.м., състоящ се от дневна, две спални, кухня и сервизни
помещения, изба № 40 – 3.63 кв.м., идеална част – 1.376 % и
правото на строеж върху общинска земя, конструкция – панелна,
при граници: изток – външен зид; запад – външен зид; север –
външен зид; юг – ведомствен апартамент; отгоре – покрив; отдолу
– ведомствен апартамент, придобит на основание чл.2, ал.1, т.7 от
ЗОС и договор от 23.05.2006 година за замяна, Акт № 4328 за
частна общинска собственост и Решение № 33, т.27 от 28.02.2006
година на Общински съвет – гр. Бургас.
5. Жилище, находящо се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”,
блок № 466, вх. „А”, ет.3, ап. – двустаен, със застроена площ от
59.55 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни
помещения, изба № 6 – 3.03 кв.м., идеална част – 1.087 % и
правото на строеж върху общинска земя, конструкция – панелна,
при граници: изток – семейство Лазови; запад – външен зид; север
– външен зид; юг – коридор; отгоре – семейство Асенови; отдолу

– семейство Иванови, придобит на основание чл.2, ал.1, т.7 от
ЗОС и договор от 23.05.2006 година за замяна, Акт № 4330 за
частна общинска собственост и Решение № 33, т.267 от 28.02.2006
година на Общински съвет – гр. Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
28. 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 30 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
Да
се
учреди
в
полза
на
„ЕВН
БЪЛГАРИЯ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” № 37, БУЛСТАТ
115552190, регистрирано по Фирмено дело № 2436/2000 г. 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, съгласно пълномощно, заверено на
26.01.2007 г. от Нотариус с рег. № 229 в район на действие Пловдивския
районен съд, право на строеж за изграждане на трафопостове в имоти –
частна общинска собственост, както следва:

• УПИ ІV в кв.7 по плана на ж.к. „П.Р.Славейков”, гр. Бургас,
целият с площ 200 кв.м., при граници: изток – улица; запад – ТД
„Освобождение”; север – УПИ ІІІ; юг – улица, УПИ V-76, сграда –
трафопост със застроена площ 40.10 кв.м., по одобрени
инвестиционни проекти, с пазарна цена на правото на строеж, в
размер на 12 000 (дванадесет хиляди) лева, без ДДС;
• УПИ Х в кв.7 по плана на ж.к. „П.Р.Славейков”, гр. Бургас, целият
с площ 20 755 кв.м., при граници: североизток – бл. 36, ЦДГ № 28;
югозапад – бл. 63, бл. 70, бл. 64; северозапад – терен за КОО;
югоизток – зелени площи, сграда – трафопост, със застроена площ
14.70 кв.м., по одобрени инвестиционни проекти, с пазарна цена
на правото на строеж, в размер на 6 000 (шест хиляди) лева, без
ДДС;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот, представляващ УПИ VІ-17 в кв.14 по плана на с.
Твърдица, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ТОДОРКА ПЕТКОВА ПАЧЕВА с ЕГН 6504010557
и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник” бл. 476, вх. „В”, ет. 1,
ап.40 недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
295/1190 кв.м. идеални части от УПИ VІ-17 в кв.14 по плана на с.
Твърдица, Община Бургас, целият с площ 1190 кв.м., при граници:
североизток – улица; югоизток – улица; югозапад – УПИ V-18; северозапад
– улица, за сумата 6 000 (шест хиляди) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост с Община
Бургас, чрез продажба на общинската част от УПИ VІІІ-2159 в кв.31
по плана на ЦГЧ – гр. Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продадат на Местно поделение на Арменска апостолическа
православна църква – Бургас, представлявана от Църковно настоятелство,
с регистрация по Фирмено дело № 1850/2004 година по описа на Бургаски
окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Лермонтов” № 13, собствените на Община Бургас 126/380 кв.м. идеални
части от УПИ VІІІ-2159 в кв.31 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ул. „Д-р
Нидер” № 4, целият с площ 380 кв.м., при граници: север – УПИ І-2162;
УПИ ІІ-2157; изток – УПИ VІІ-2158; юг – ул. „Д-р Нидер”; запад – УПИ Х2161, УПИ ІХ-2160, за сумата 84 000 (осемдесет и четири) хиляди лева, без
ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на
собственика на обект, получил траен градоустройствен статут в имот
– частна общинска собственост – УПИ VІІІ, кв.1-А по плана на ПЗ
„Север”, гр. Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на ХРИСТИЯН ТАНЕВ ТАНЕВ с ЕГН
6701080440, в качеството му на ЕТ „ХАЙ – ТИ 23”, с Данъчен №
1021117524, БУЛСТАТ 102033345, регистриран по Фирмено дело №
5897/03.11.1990 г. на Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Никола Ботушев” № 68, за обект „Дърводелска
работилница”, находящ се в УПИ VІІІ, кв. 1-А по плана на ПЗ „Север”, гр.
Бургас, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ
308.00 (триста и осем) кв.м., построена по реда на отменената ал.4 на
чл.120 от ППЗТСУ, получила траен градоустройствен статут, върху
недвижим имот – частна общинска собственост, за сумата 55 000 (петдесет
и пет хиляди) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълване на Решение на Общински съвет
– гр. Бургас
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДОПЪЛВА Решение на Общински съвет – Бургас, взето с Протокол
№ 38/20.07.2006 година, както следва: след думата „ел.кабели”, да се
добави „или доказана с проект реконструкция”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Симеон Георгиев Симеонов –
общински съветник, президент на Клуб по борба „Черноморец” – гр.
Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на
град Бургас” – Руси Петров Петров
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА световния шампион по свободна борба РУСИ
ПЕТРОВ ПЕТРОВ, със званието „Почетен гражданин на град Бургас”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 46
На 28 март 2007 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00
часа, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински
съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Награждаване с
„Почетен плакет на град Бургас” служители на Районна служба по
пожарна безопасност и защита на населението – гр. Бургас
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
НАГРАЖДАВА с „Почетен плакет на град Бургас” за борбата им с
бедствия, опазване на човешки живот и проявен героизъм, следните
служители на Районна служба по противопожарна безопасност и защита на
населението – гр. Бургас:
1.
2.
3.
4.
5.

Димитър Гавраилов Гавраилов
Слави Стоянов Боев
Иван Радев Коев
Пламен Колев Колев
Тодор Димитров Георгиев

–
–
–
–
–

командир на екип
старши пожарникар
старши пожарникар
инструктор ПГ и АСД
командир на екип

6. Боян Иванов Иванов
– старши пожарникар
7. Петър Бойчев Петров
– старши пожарникар
8. Атанас Начев Кавръков
– старши пожарникар
9. Кирил Любомиров Котев
– старши пжарникар
10. Кънчо Киров Киров
– старши пожарникар
11. Стачно Тодоров Иванов
– старши пожарникар
12. Димитър Жеков Димитров
– водач на СА
13. Атанас Янчев Карчев
– водач на СА
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

