ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на „Ред и условия за
издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на
територията на Община Бургас”, приет с решение по т.25 от Протокол
№ 38/18.09.2002 година на Общински съвет – Бургас и утвърждаване на
образец на холограмен стикер
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. Изменя и допълва приетият с решение на Общински съвет – Бургас
по т.25 от Протокол № 38/18.09.2002 г. “Ред и условия за издаване на
разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община
Бургас”, както следва:
1. Наименованието придобива следната редакция: “Ред и условия за
разпределение между превозвачите на определения общ брой на
таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община
Бургас”.
2. Чл.1, ал.3 се отменя.
3. Наименованието на Раздел II придобива следната редакция:
“Условия за разпределение между превозвачите на определения общ
брой на таксиметровите автомобили”.

4. Навсякъде в текста думите “РО ДАИ” се заменят с “Регионална
дирекция на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.
5. В чл.6, в “Документи за превозвача” се създава нова т.9 със
следното съдържание:
“9. Удостоверение за включване на автомобилите на превозвача
към системата “Жълт пръстен”.”
6. В чл.6, в “Документи за автомобилите и водачите”, текстът на т.8
придобива следната редакция:
“8. “Удостоверение от “Сдружението на таксиметровите
компании – Бургас” за наличие на нарушения, установени по реда на
Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници.”
7. След чл.6 се допълва следния текст: “Раздел III Ред за
разпределение между превозвачите на определения общ брой на
таксиметровите автомобили”.
8. В чл.7, след текста “Оценка на автомобилите” се добавят думите
“и водачите”.
9. В чл.7, в “Оценка на автомобилите и водачите”, т.6 и т.7 се
отменят, а т.т.8, 9, 10, 11 и 12 придобиват следната номерация: 6, 7, 8, 9,
10.
10. В чл.9 след думата “разрешение” се добавят думите “и
холограмен стикер”.
ІІ. Леките таксиметрови автомобили да имат залепен на видно отвън
място, вдясно на предното стъкло холограмен стикер.
ІІІ. Утвърждава образец на холограмен стикер, съгласно
Приложение № 1 към настоящата докладна записка.
ІV. Разрешителното и холограмния стикер да се издават от Община
Бургас.
V. Таксата на разрешителното и холограмния стикер да се промени
от 25 (двадесет и пет) лева на 35 (тридесет и пет) лева.
VІ. Промените на Наредбата влизат в сила след обнародването им в
местен ежедневник.
VІІ. Тридесет (30) дни след обнародване на промените в Наредбата,
всички коли извършващи таксиметров превоз трябва да бъдат снабдени с
холограмни стикери.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Провеждане на конкурси за отдаване под наем
на обособени помещения в имоти – публична общинска собственост, за
организирано ученическо столово хранене
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. ДА СЕ ОТДАДАТ под наем за срок от 3 (три) години след
провеждане на конкурс обособени части от имоти – публична общинска
собственост, за организиране на ученическо столово хранене, както следва:
1. Помещения с полезна площ 138, 47 кв. м., находящи се в сутерена
в сградата на ОУ “Г. Бенковски” в гр. Бургас, при граници: изток – външен
зид; запад – външен зид; север – външен зид; юг – склад, с начална
конкурсна цена 150 лв. на месец, без ДДС;
2. Помещения с полезна площ 476, 76 кв. м. находящи се в бл. А, на
втори етаж в сградата на ОУ “Елин Пелин” в гр. Бургас, при граници:
изток – коридор; запад – външен зид; север – външен зид; юг – външен зид,
с начална конкурсна цена 430 лв. на месец, без ДДС,
и

помещение с полезна площ 31,40 кв. м., представляващо “Бюфет” за
закуски, находящо се на първи етаж, при граници: изток – стълбище; запад
– антре и стая портиер; север – външен зид; юг – коридор, с начална
конкурсна цена 30 лв. на месец, без ДДС;
3. Помещения с полезна площ 320 кв.м., находящи се в сутерена в
сградата на ОУ ”Н.Геров”, ж.к. ”М.Рудник” – гр.Бургас, при граници:
североизток – външен зид към ул. ”Петко войвода”; северозапад –
вътрешен зид; югоизток – вътрешен зид; югозапад – външен зид към двор,
с начална конкурсна цена 300 лв. на месец, без ДДС;
4. Помещения с полезна площ 118 кв.м., находящи се в сутерена в
сградата на ОУ ”Л.Каравелов” – гр. Бургас, при граници: изток – вътрешен
зид; запад – външен зид; север – вътрешен зид; юг – външен зид, с начална
конкурсна цена 150 лв. на месец, без ДДС;
5. Помещение с полезна площ 6,90 кв.м., находящо се на първия етаж
в сградата на ОУ ”Хр.Ботев” в кв. “Победа” – гр. Бургас, при граници:
изток – фоайе; запад – външен зид; север – фоайе; юг – вътрешен двор, с
начална конкурсна цена 10 лв. на месец, без ДДС;
6. Помещение с полезна площ 430,00 кв. м., находящи се на първи
етаж в блок “Г” на ОУ “Христо Ботев”, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, при
граници: изток – външен зид; запад – външен зид и стълбище блок “А”;
север – външен зид; юг – външен зид, с начална конкурсна цена 180 лв. на
месец, без ДДС;
7. Помещения с полезна площ 89, 53 кв. м., находящи се в сутерена в
сградата на ОУ “Христо Ботев”, с. Маринка, Община Бургас, при граници:
изток – вътрешен зид; запад – вътрешен зид; север – външен зид; юг –
вътрешен зид, с начална конкурсна цена 40 лв. на месец, без ДДС;
8. Помещение с полезна площ 66 кв. м., находящи се в училищен
двор на ОУ “Св.Княз Борис I” в гр. Бургас, представляващо микрокухня,
при граници: изток – външен зид към ул. “Патриарх Евтимий”; запад –
външен зид към вътрешен двор; север – външен зид към библиотека; юг –
външен зид към ул. “Св.Кл.Охридски”, с начална конкурсна цена 80 лв. на
месец, без ДДС.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ следните изисквания към кандидатите:
1. Да организират храненето в ученическия стол, съобразно
разпоредбата на чл.6 от ПМС № 88 от 23.05.2000 година за организацията
на ученическото столово хранене и Наредба № 26 от 26.11.2000 година на
МЗ за здравословно хранене на учениците.
2. Да използва суровини и материали, съобразени с изискванията за
качество по БДС.
3. Доставяните продукти да бъдат съпроводени със сертификати за
качество, издадени от съответните надлежни органи.

4. За всяко отделно хранене – съответно закуска или обяд, да
предлагат минимален асортимент от 3 (три) различни вида закуски, ястия и
десерти. Предлаганият асортимент да е съобразен със здравословното
хранене на учениците, в т.ч. и с изискванията на Сборник с рецепти за
ученическите столове и бюфети, утвърден от Министъра на
здравеопазването от 2006 година.
5. Цените на влаганите продукти да не бъдат по-високи от средните
стойности на продуктите, по информация на бюлетин “САПИ”.
6. Да разполага с квалифициран персонал, обезпечаващ
организирането на ученическото столово хранене.
III. ОПРЕДЕЛЯ следните критерии и методика за оценяване на
предложенията на кандидатите:
1. К 1 – Цена (месечна наемна цена, в лева, без ДДС):
Кандидатите получават от 1 до 100 точки.
Оценяването се извършва по формулата К 1 = Ц (участник ) *100,
Ц (максимална),
където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц (максимална) е
най-високата предложена такава.
Тежест на критерия – N 1 = 100 точки.
2. К 2 – Асортимент за всяко отделно хранене (закуска, обяд) – над
минималните изисквания (3 броя).
Оценяването се извършва по формулата: К2 = К2А + К2Б, където:
К2А – Асортимент за всяка отделна закуска – над минималните
изисквания (3 броя).
Кандидатите получават от 1 до 30 точки.
Оценяването се извършва по формулата К2А = Аз (уч .) *30,
Аз (макс.)
където Аз (уч.) е предложеният от кандидата брой асортименти над
минималния (3 броя) за всяка отделна закуска, а Аз (макс.) е най-големия
предложен брой асортименти над минималния за всяка отделна закуска.
К2Б – Асортимент за всеки отделен обяд – над минималните
изисквания (3 броя).
Кандидатите получават от 1 до 30 точки.
Оценяването се извършва по формулата К2Б = Ао (уч .) *30
Ао (макс.),
където Ао (уч.) е предложеният от кандидата брой асортименти над
минималния (3 броя) за всеки отделен обяд, а Ао (макс.) е най-големият
предложен брой асортименти за всеки отделен обяд над минималния.
Тежест на критерия – К2 – N 2 – 60 точки.

3. К 3 – Брой ученици, на които ще бъдат предоставени безплатни
хранения (закуска и обяд).
Кандидатите получават от 1 до 50 точки.
Оценяването се извършва по формулата К 3 = Б (участник) * 50,
Б (максимална)
където Б (участник) е предложеният от кандидата брой ученици, на които
ще предоставя безплатни хранения (закуска и обяд), а Б (макс.) е найголемият предложен брой ученици, на които ще бъдат предоставяни
безплатни хранения (закуска и обяд).
Тежест на критерия – N 3 = 60 точки.
4. К 4 – Размер на инвестицията (в лева), която ще бъде вложена в
ученическия стол
Кандидатите получават от 1 до 50 точки.
Оценяването се извършва по формулата К 4 = И (участник) * 50,
И (максимална)
където И (участник) е предложеният от кандидата размер на инвестиция, а
И (максимална) е най–високият предложен размер на инвестиция, която ще
бъде вложена в ученическия стол.
Тежест на критерия – N 4 – 60 точки.
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати
да се извърши по формулата:
К = К 1*N 1 + К 2*N 2 + К 3*N 3+ К 4*N 4
На първо място да бъде класиран кандидатът получил най-висока
комплексна оценка К.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение от Недялко Йорданов – писател
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 34 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Община Бургас подкрепя инициативата на писателя Недялко
Йорданов, относно издаването на Сборник, посветен на големия
български и бургаски поет Христо Фотев, като за целта
предоставя сумата от 4 000 (четири хиляди) лева.
2. Приема предложението на издателя да предостави безвъзмездно
за нуждите на Общината 200 (двеста) броя от изданието.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне на правила за ползване на
общинските мери и пасища на територията на Община Бургас, за
отглеждане на животни
...........................................................................................................
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 СЪГЛАСИЕ за предоставяне на общинските мери и
пасища, за общо ползване от земеделските стопани и/или техни сдружения,
по списък, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от решението.
2. ПРИЕМА списък на земеделските стопани и/или техни сдружения,
по селища на територията на Община Бургас, подали заявление за
кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ, с
данни за отглежданите от тях животни, съгласно Приложение № 2 –
неразделна част от решението.
3. ПРИЕМА правила за ползване на общинските мери и пасища за
отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на
земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва:

3.1. Ползвателите се задължават:
3.1.1. Да не променят предназначението на мерите и пасищата
– общинска собственост;
3.1.2. Да не използват мерите и пасищата за неземеделски
нужди;
3.1.3. Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни
и храсти;
3.2. Общината и ползвателите се задължават:
3.2.1. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни,
производствени, опасни и други отпадъци;
3.2.2. Да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и
други увреждания;
3.3. Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
3.4. Забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от
пречистването на отпадъчни води.
4. ОПРЕДЕЛЯ такса за ползване на общинските мери и пасища в
лева/декар за една стопанска година, както следва:
4.1. Мери и пасища – І, ІІ и ІІІ категория
- 2.00 лв./дка;
4.2. Мери и пасища – ІV, V и VІ категория
- 1.50 лв./дка;
4.3. Мери и пасища – VІІ, VІІІ, ІХ и Х категория
- 1.00 лв./дка;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на имоти – общинска собственост,
находящи се в землища на територията на Община Бургас, чрез
провеждане на търг по реда на НРПУРОИВ
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 2,
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, приета от Общински съвет –
Бургас, на следните имоти:
1. Имот № 000838 – частна общинска собственост, целият с площ
1.010 дка, находящ се в кадастрален район № 503, по плана на
новообразуваните имоти на местността „Острица – 1”, землище
с.Банево, Община Бургас, одобрен със Заповед № РД-0975/28.02.2005 година на Областен управител на Област Бургас,
при граници: поземлени имоти с №№ 9517, 465, 740, 466 и 468, за
който е съставен Акт за частна общинска собственост №
4501/08.02.2007 година, при начална тръжна цена, в размер на
10 100 (десет хиляди и сто) лева, без ДДС.

2. Имот № 000135 в землището на с.Твърдица, местността „Дермен
оджа”, VІ категория, с начин на трайно ползване – храсти, целият
с площ 5.393 дка, при граници: поземлени имоти №№ 016052,
016048, 016049, 016050, 016056, 016057 и 016053, за който е
съставен Акт за частна общинска собственост № 4502/08.02.2007
година, при начална тръжна цена, в размер на 54 000 (петдесет и
четири хиляди) лева, без ДДС.
3. Имот № 000254, целият с площ 0.976 дка, с начин на трайно
ползване – яма, находящ се в местността „Аязма дере”, по КВС на
землище кв. „Горно Езерово”, гр. Бургас, при граници: поземлени
имоти с №№ 042004, 000525, 000400 и 000401, за който е съставен
Акт за частна общинска собственост № 4527/27.02-2007 година,
при начална тръжна цена, в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, без
ДДС.
4. Имот № 000400, целият с площ 1.998 дка, с начин на трайно
ползване – яма, находящ се в местността „Аязма дере”, по КВС на
землище кв. „Горно Езерово”, гр. Бургас, при граници: поземлени
имоти с №№ 000254, 000525, 000451 и 000401, за който е съставен
Акт за частна общинска собственост № 4532/01.03.2007 година,
при начална тръжна цена, в размер на 10 000 (десет хиляди) лева,
без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект,
получил траен градоустройствен статут в имот – частна общинска
собственост – УПИ І в кв.10-а по плана на кв. „Крайморие”, гр. Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 27 гласа „за”, против – 3, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж в полза на СУЛТАНКА НИКОЛОВА
ИВАНОВА с ЕГН 4302180790 и постоянен адрес: гр. Бургас, кв.
„Крайморие”, ул. „Гларус” № 12, в качеството й на ЕТ „Кафка – Султанка
Иванова”, регистриран по ф.д. № 5230/1992 година по описа на Бургаски
окръжен съд, идентификационен № BG 812081181, със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, кв. „Крайморие”, ул. „Гларус” № 12, за обект
„Магазин за промишлени стоки”, представляващ едноетажна сграда със
застроена площ 67.00 кв.м., изградена в УПИ І, кв.10-а, по плана на кв.
„Крайморие”, гр. Бургас, при граници на целия имот: североизток – ул.
„Лорна”; югоизток – улица между о.т. 24 и о.т. 25; югозапад – ул.
„Черноморка”; северозапад – ул. „Христо Арнаудов”, за сумата 7 000
(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
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ
се в с. Банево, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ВАЛЕНТИН ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ с ЕГН
5412080460 и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев” бл.58, ет.12, ап.70,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 45/580
кв.м. идеални части от УПИ І-78 в кв.3 по плана на с. Банево, Община
Бургас, целият с площ 580 кв.м., при граници: север – улица; изток – УПИ
ІІ-79; юг – УПИ ХХV-77; запас – улица, за сумата от 2 100 (две хиляди и
сто) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ІІ в кв.21 по плана на с.
Маринка, Община Бургас
...........................................................................................................
На основание резултатите от поименните гласувания, Общинският
съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. НЕ ПРИЕМА проекта за решение в докладната записка, с
предложената от Комисията по общинска собственост, завишена
цена за продажба на недвижимия имот – 35 000 лв.
2. НЕ ПРИЕМА проекта за решение в докладната записка, с
предложената от вносителя цена за продажба на недвижимия
имот – 16 600 лв.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, представляващ УПИ Х-223 в кв.16 по плана на с. Твърдица,
Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 2, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Елена Славова Христова с ЕГН 5601040570, Георги
Найденов Иванов с ЕГН 3910050521, Стоян Найденов Иванов с ЕГН
4209300520 – всички от с. Твърдица, Руска Славчева Николова с ЕГН
5708140997 и постоянен адрес: гр. Варна, кв. „Аксаково”, ул. „Владислав
Варненчик” № 6, Таньо Иванов Арнаудов с ЕГН 8805270487 и постоянен
адрес: с. Дебелт, ж.к. „Металург” бл.12, вх.1, ет.3 и Иванка Павлова
Вълкова с ЕГН 7001290674 и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден
Рудник”, бл.464, вх.6, ет.6, недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 96/697 кв.м. идеални части от УПИ Х-223 в кв.16 по плана
на с. Твърдица, Община Бургас, целият с площ от 697 кв.м., при граници:
север – улица; изток – край на регулацията; юг – УПИ ХІ-224; запад – УПИ
ІХ-223, за сумата 3 000 (три хиляди) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в недвижими
имоти, представляващи УПИ VІІІ и УПИ ІХ-223 в кв.16 по плана на с.
Твърдица, Община Бургас, чрез замяна
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 2, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 53/612 кв.м. идеални части от УПИ ІХ-223 в
кв.16 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, целият с площ от 612 кв.м.,
при граници: север – улица; изток – УПИ Х-223; юг – УПИ ХІ-224; запад –
УПИ VІІІ, на стойност 1 590 (хиляда петстотин и деветдесет) лева, без
ДДС,
с
недвижим имот, собственост на Елена Славова Христова с ЕГН
5601040570, Георги Найденов Иванов с ЕГН 3910050521, Стоян Найденов
Иванов с ЕГН 4209300520 – всички от с. Твърдица, Община Бургас, Руска
Славчева Николова с ЕГН 5708140997 и постоянен адрес: гр. Варна, кв.
„Аксаково”, ул. „Владислав Варненчик” № 6, Таньо Иванов Арнаудов с
ЕГН 8805270487 и постоянен адрес: с. Дебелт, ж.к. „Металург” бл.12, вх.1,

ет.3 и Иванка Павлова Вълкова с ЕГН 7001290674 и постоянен адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл.464, вх.6, ет.6, представляващ 51/602 кв.м.
идеални части от УПИ VІІІ в кв.16 по плана на с. Твърдица, Община
Бургас, целият с площ 602 кв.м., при граници: север – улица; изток – УПИ
ІХ-223; юг – УПИ ХІІ-224; запад – УПИ VІІ, на стойност 1 530 (хиляда
петстотин и тридесет) лева, без ДДС.
Разликата в цените на заменяемите имоти, в размер на 60 (шестдесет)
лева да се доплати от Елена Славова Христова, Георги Найденов Иванов,
Стоян Найденов Иванов, Руска Славчева Николова, Таньо Иванов
Арнаудов и Иванка Павлова Вълкова, заедно с дължимите данъци и такси
по сделката.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване към
недвижим имот, находящ се в партера на блок № 42, ж.к. „Братя
Миладинови” – гр. Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
Учредява на „Бусофт инженеринг” АД – гр. Бургас, БУЛСТАТ
147048424, Данъчен № BG147048424, регистрирано по ф.д. № 3805/1991
година на БОС, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Братя Миладинови”, бл.42-А, представлявано от Светослав Ганчев Динев
с ЕГН 5508110640 право на пристрояване върху 31.63 кв.м. към собствения
им недвижим имот, находящ се в партера на бл.42, ж.к. „Братя
Миладинови”, гр. Бургас, за сумата 12 000 (дванадесет хиляди) лева, без
ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект,
получил траен градоустройствен статут в имот – частна общинска
собственост, УПИ І в кв.5 по плана на ж.к. „Зорница”, гр. Бургас
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26
гласа „за”,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на докладната записка за следващото
заседание на Общинския съвет, като за целта вносителят да представи
изисканите от Комисията по общинска собственост, документи, за да вземе
решение.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО 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 частта на
Общината
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 34 гласа „за”, против – 5, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ЕВТИМ КОСТОВ МИХАЙЛОВ с ЕГН 4311160740
и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.47, вх.В, ет.7, недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ 140.70/351.70 кв.м.
идеални части от урегулиран поземлен имот V-755 в кв.146-А по плана на
ЦГЧ – гр. Бургас, целият с площ 351.70 кв.м., при граници: изток – УПИ
VІ-7; запад – паркинг; север – УПИ ІІІ-5; юг – ул. „Христо Фотев”, за
сумата 137 900 (сто тридесет и седем хиляди и деветстотин) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на тавански и избени помещения –
частна общинска собственост, находящи се в блок № 5, кв.
„Работнически жилища” – гр. Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 2, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. Да се продадат на ВЕСЕЛИНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА с ЕГН
5001130754 и постоянен адрес гр. Бургас, кв. ”Работнически жилища”,
бл.5, вх.А, ет.1, ап.1, складови помещения в цитираната сграда, както
следва: таванско помещение № 3, таванско помещение № 4-а, таванско
помещение – WC и коридор със застроена площ 35.53 кв.м., при граници:
изток – външен зид; запад – стълбище; север – външен зид; юг – тавански
помещения №№ 4б и 6 и 1/2 ид.част от избено помещение № 5 с площ
11.44 кв.м., за сумата от 14 200 (четиринадесет хиляди и двеста) лева, без
ДДС.

2. Да се продадат на НАНЧО ГРОЗЕВ ЛЕЧЕВ с ЕГН 4103140748 и
постоянен адрес гр. Бургас, кв .”Работнически жилища”, бл.5, вх.А, ет.1,
ап.2, складови помещения в цитираната сграда, както следва: таванско
помещение № 1, таванско помещение № 2, таванско помещение – WC и
коридор със застроена площ 35.84 кв.м., при граници: изток – стълбище;
запад – външен зид; север – външен зид; юг – тавански помещения №№ 8 и
9 и 1/2 ид.част от избено помещение № 4 с площ 8.39 кв.м., за сумата
14 500 (четиринадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС.
3. Да се продадат на ЖИВКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА с ЕГН
4305010550 и МАРИО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ с ЕГН 6904060640 и
двамата с постоянен адрес гр. Бургас, кв. ”Работнически жилища”, бл.5,
вх.А, ет.2, апартамент ляв, складови помещения в цитираната сграда, както
следва: таванско помещение № 4б, таванско помещение № 5, таванско
помещение № 6 и таванско помещение № 7б със застроена площ 31.49
кв.м., при граници: изток – външен зид; запад – таванско помещение № 7а; север - таванско помещение № 4-а и коридор; юг – външен зид и 1/2
ид.част от избено помещение № 5 с площ 11.44 кв.м., за сумата 12 600
(дванадесет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.
4. Да се продадат на ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ с ЕГН 4003043066
и постоянен адрес гр. Бургас, кв. ”Работнически жилища”, бл.5, вх.А, ет.2,
апартамент десен, складови помещения в цитираната сграда, както следва:
таванско помещение № 7-а, таванско помещение № 8 и таванско
помещение № 9 със застроена площ 31.00 кв.м., при граници: изток –
таванско помещение № 7б; запад – външен зид; север – таванско
помещение № 1 и коридор; юг – външен зид и 1/2 ид.част от избено
помещение № 4 с площ 8.39 кв.м., за сумата 12 400 (дванадесет 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
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, представляващ УПИ ХV-657 в кв.12 по плана на ж.к. „Лазур”, гр.
Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ВЕНЕТА РУСИМОВА МИХОВА с ЕГН
3902240652 и постоянен адрес: гр. Бургас, бул. „Демокрация” № 104, вх.В,
ет.9, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
283/503 кв.м. идеални части от УПИ ХV-657 в кв.12 по плана на ж.к.
„Лазур”, гр.Бургас, целият с площ от 503 кв.м., при граници: североизток –
ул. „Перущица”; югоизток – УПИ ХІV-273; югозапад – УПИ Х-280;
северозапад – УПИ ХVІ-658, на стойност 285 000 (двеста осемдесет 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
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Паунков Колев – общински
съветник, относно: Награждаване за проявена смелост и себеотрицание
на Никола Илчев Илчев – главен полицай и командир на отделение и на
Георги Дончев Гамаков – полицай
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат финансово подпомогнати за лечение,
пострадалите при изпълнение на служебните си задължения, полицаи от
Пето РПУ – гр.Бургас:
1. Никола Илчев Илчев с ЕГН 6508080444
– 3 000 (три хиляди)
лева;
2. Георги Дончев Гамаков с ЕГН 8305250440 – 1 500 (хиляда и
петстотин) лева;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Александър Христов Панговски –
общински съветник, относно: Удостояване със званието „Почетен
гражданин на град Бургас” на м.с. Стефан Петров Николов
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Бургас” –
м.с. СТЕФАН ПЕТРОВ НИКОЛОВ.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
18. МОЛБИ за опрощаване на несъбираеми държавни вземания
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде опростено дължимото вземане по
молбата на Минка Василева Стойкова.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Целева програма за енергийна ефективност на
Община Бургас за 2008 година
...........................................................................................................
След поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 23 гласа
„за”, против – 1, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА предложената целева програма за енергийна ефективност
на Община Бургас за 2008 година, която да бъде включена в капиталовата
програма на Общината за 2008 година.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Актуализация на Разчета за капиталови
разходи – 2007 година
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа „за”, против – 5, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
1. УТВЪРЖДАВА посочените годишни задачи на включените в
приложената таблица обекти, в т.ч. по източници на финансиране, в
рамките на одобрените в капиталовата програма бюджетни,
извънбюджетни средства и банков кредит.
2. ОДОБРЯВА предложените в таблицата три обекта, от които се
отклоняват необходимите средства, разпределени в предложението към
настоящата актуализация на Разчет за капиталови разходи – 2007 година.
3. ОДОБРЯВА промените в общата стойност на цитираните в
докладната записка преходни обекти – № 323 (функция 06), № 343
(функция 08), при запазване на тяхната годишна задача за 2007 година без
промени.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
21. ПРИЕМАНЕ на Годишна план–програма за работата на Надзорния
съвет на Общинска агенция за приватизация – гр. Бургас за 2007 година
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29
гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Приема ГОДИШНА ПЛАН – ПРОГРАМА за работата на Надзорния
съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас, с приложен списък
на обектите за приватизация през 2007 година (Приложение № 1) –
неразделна част от решението, с направените допълнения, както следва:
• Раздел ІІІ. Методи за приватизация – да се допълни и с метод:
„Търг с тайно наддаване”;
• Обектите в Приложение № 1 – да се конкретизират по отношение
на: площ, точно местоположение и др.подобни параметри;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жеко Чиликов – управител на „Чистота”
ЕООД – Бургас, относно: Предложение на „Шеле България” ЕООД за
изкупуване на дялове
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа „за”, против – 4, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
І. Общински съвет – Бургас дава принципно съгласие „Чистота”
ЕООД – гр. Бургас, рег. по ф.д. № 1394/1955 г. на БОС, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Чаталджа” № 34, да закупи
предложените от „Шеле България” ЕООД – гр. София, рег. по ф.д. №
18498/1994 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Якубица” № 9, – 5 698 (пет хиляди шестстотин
деветдесет и осем) дяла, всеки с номинална стойност 10 (десет) лева,
представляващи 50 % от капитала на „Бургас Шеле Екосервиз” ООД – гр.
Бургас, рег. по ф.д. № 4066//1995 г. на БОС, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Чаталджа” № 34.
ІІ. Упълномощава Жеко Георгиев Чиликов – управител на „Чистота”
ЕООД – гр. Бургас да води преговори с „Шеле България” ЕООД – гр.
София, във връзка с условията по закупуване на предложените дялове, в
т.ч. относно цената на същите.

ІІІ. Задължава управителя на „Чистота „ЕООД” – гр. Бургас на
следващо заседание на Общински съвет – Бургас да внесе доклад, относно
изпълнението на решенията по т.І и т.ІІ.
...........................................................................................................

ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова

Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Преименуване на
улица на името на Агоп Мелконян
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36
гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ПРЕИМЕНУВА ул. „Зора” в град Бургас, на ул. „Агоп Мелконян”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Преименуване на
улица на името на Георги М.Казаков
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРЕИМЕНУВА ул. „Септемврийски” в кв. „Сарафово” – гр. Бургас,
на ул. „Георги Казаков – ДАСКАЛА”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Финансова помощ за
издаване на втори том от монография за Петя Дубарова
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА сумата от 3 360 (три хиляди триста и шестдесет) лева за
финансиране издаването на том Втори на монографията „МИТЪТ ПЕТЯ”,
с автор Добринка Василева Топалова.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Живко Тончев Тончев – общински
съветник, относно: Отпускане на сума от 500 лева за държавен личен
шампионат за мъже и жени по бадминтон
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпуснат 500 (петстотин) лева на Спортен
клуб „Шатъл кок 2000” – гр. Бургас, за участието на 10 състезатели и 1
водач на Държавен личен шампионат, който ще се проведе в гр. София, от
25 – 28 май 2007 година.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищно помещение
– общинска собственост, в сградата на ТД „Освобождение” – гр. Бургас
за нуждите на Фондация „Тоника”
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем на ФОНДАЦИЯ „ТОНИКА” – сдружение с
нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза,
регистрирано по ф.д. № 748/19.02.1996 г. по описа на Бургаски окръжен
съд, вписано в Централния регистър на юридическите лица под №
20061201010, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Зорница”, бл.5, вх.5, ет.1, ап.2, нежилищно помещение обособена част от
имот – публична общинска собственост, при граници: североизток –
коридор; югозапад – външен зид; северозапад – външен зид; югоизток –
коридор, находящо се на първи етаж в сградата на ТД „Освобождение”, гр.
Бургас ( западен павилион), с площ 64.30 кв.м., за срок от 5 (пет) години,
срещу заплащане на месечен наем в размер на 80 (осемдесет) лева, без
ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 47
На 25 април 2007 година (сряда), от 9:30 часа, с продължение на 4
май 2007 година (петък), от 10:00 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 СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване замяна на земеделски земи –
частна общинска собственост, с имоти, собственост на физически лица,
находящи се в землището на кв. „Меден Рудник”, предвидени за
разширение и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни
води в ж.к. „Меден Рудник”, гр. Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се извърши замяна на поземлен имот – частна общинска
собственост, находящ се в местността “Новата чешмичка”, в землището на
кв. “Меден Рудник”, гр. Бургас, с ЕКНМ 99994, представляващ имот
№ 070039 – нива, девета категория, целият с площ 7.700 дка, актуван с акт
№ 4616/24.04.2007 год. на Община Бургас, при граници и съседи: имот
№ 070040 – нива, собственост на Община Бургас, имот № 070015 – нива на
наследници на Петър Димитров Найденов, имот № 070019 – нива на Ангел
Калоянов Георгиев и др. и имот № 000196 – полски път на Община Бургас,
с пазарна стойност 1 579 (хиляда петстотин седемдесет и девет) лева,

с поземлен имот, находящ се в местността ”Кара баир”, в землището
на кв. “Меден Рудник”, гр. Бургас, с ЕКАТТЕ 99017, представляващ имот
№ 100020, нива – четвърта категория, целият с площ 3.395 дка по КВС,
собственост на наследниците на Георги Христов Парашкевов,
наследниците на Георги Атанасов Камиларов и Николина Йорданова
Мирковлиева с ЕГН 4312190456 и постоянен адрес: гр. София, район
“Възраждане”, ж.к. ”Зона Б-5”, бл. № 10, вх.Б, ет.14, съгласно Решения на
Поземлена комисия – Бургас: № ОБ/18.10.2004 год. за 2.012 дка, № ОБ/
18.10.2004 год. за 1.248 дка и № ОБ/18.10.2004 год за 0.136 дка, при
граници и съседи: имот № 100015 – нива, собственост на наследници на
Светослав Василев Ламбринов, имот № 000057 – изкуствена водна площ,
собственост на държавата – МОСВ, имот № 100021 – нива на наследници
на Ставрина Николова Ставрева, имот № 000056 – друга селско-стопанска
територия на Община Бургас и имот № 000670 – полски път на Община
Бургас, с пазарна стойност 1 528 (хиляда петстотин двадесет и осем) лева.
Разликата в оценките на заменяемите имоти, в размер на 51 (петдесет
и един) лева, следва да бъде заплатена в полза на Община Бургас.
2. Да се извърши замяна на поземлен имот – частна общинска
собственост, находящ се в местността “Новата чешмичка”, в землището на
кв. “Меден Рудник”, гр. Бургас, с ЕКНМ 99994, представляващ имот
№ 070040 – нива, девета категория, целият с площ 7.650 дка, актуван с акт
№ 4617/24.04.2007 год. на Община Бургас, при граници и съседи: имот
№ 070039 – нива, собственост на Община Бургас, имот № 070041 – нива на
Община Бургас, имот № 070042 – нива, собственост на Община Бургас,
имот № 070015 – нива на наследници на Петър Димитров Найденов, имот
№ 070014 – нива на наследници на Мария Костова Кирякова и имот
№ 000196 – полски път на Община Бургас, с пазарна стойност 1 568
(хиляда петстотин шестдесет и осем) лева,
с поземлен имот, находящ се в местността ”Кара баир”, в землището
на кв. “Меден Рудник”, гр. Бургас, с ЕКАТТЕ 99017, представляващ
№ 100015, нива – четвърта категория, целият с площ 3,403 дка по КВС,
собственост на Николай Светославов Ламбринов с ЕГН 4804110640 и
постоянен адрес: гр.София, район “Средец”, ул. ”Огоста” № 6, ет.3, и
Веселина Светославова Ламбринова с ЕГН 5211286952 и постоянен адрес:
гр.София, район ”Витоша”, ул. ”Маринковица” № 15, съгласно Нотариален
акт № 195, том ІІ-б, рег № 2822, дело № 608/1999 год, при граници и
съседи: имот № 100027 – нива на Любен Георгиев Бозвелиев, имот
№ 000057 – изкуствена водна площ, собственост на държавата – МОСВ,
имот № 100020 – нива, собственост на наследници на Георги Христов
Парашкевов и др., имот № 000670 – полски път на Община Бургас, имот
№ 000098 – друг воден терен на държавата и имот № 000336 – друг воден

терен на държавата, с пазарна стойност 1 532 (хиляда петстотин тридесет
и два) лева.
Разликата в оценките на заменяемите имоти, в размер на 36 (тридесет
и шест) лева, следва да бъде заплатена в полза на Община Бургас.
3. Да се извърши замяна на поземлен имот – частна общинска
собственост, находящ се в местността “Новата чешмичка”, в землището на
кв. “Меден Рудник”, гр.Бургас, с ЕКНМ 99994, представляващ имот
№ 070041 – нива, девета категория, целият с площ 2,700 дка, актуван с акт
№ 4618/24.04.2007 год. на Община Бургас, при граници и съседи: имот
№ 070040 – нива, собственост на Община Бургас, имот № 070042 – нива,
собственост на Община Бургас и имот № 000196 – полски път на Община
Бургас, с пазарна стойност 554 (петстотин петдесет и четири) лева,
с поземлен имот, находящ се в местността ”Кара баир”, в землището
на кв. “Меден Рудник”, гр.Бургас, с ЕКАТТЕ 99017, представляващ имот
№ 100043, нива – четвърта категория, целият с площ 1.179 дка по КВС,
собственост на наследници на Ради Георгиев Тамахкяров, съгласно
Решение на Поземлена комисия – Бургас № ОБ/18.10.2004 г., при граници
и съседи: имот № 100019 на наследници на Ради Георгиев Тамахкяров и
др., имот № 000117 – полски път на Община Бургас, имот № 100052 –
местен път на Община Бургас, имот № 000055, местен път на Община
Бургас, имот № 100051 – друга селско-стопанска територия, собственост
на държавата, имот № 000056 – друга селско-стопанска територия,
собственост на Община Бургас, с пазарна стойност – 530 (петстотин и
тридесет) лева.
Разликата в стойностите на заменяемите имоти, в размер на 24
(двадесет и четири) лева, следва да се заплати в полза на Община Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

