ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
1. ПИТАНИЯ
...........................................................................................................
(Няма приети решения)
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета на
Община Бургас към 30.06.2007 година
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА информация за изпълнение на бюджета на Община
Бургас към 30.06.2007 година, в т.ч., за:
1.1. Приходите и разходите по бюджетни сметки, функции, дейности
и параграфи на Община Бургас към 30.06.2007 година, съгласно
Приложение № 1.
1.2. Приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на
Община Бургас, по функции, дейности и параграфи към 30.06.2007 година,
съгласно Приложение № 1.
2. Приема извършените разходи до размера на фактическите,
съгласно чл.8, ал.3 и 4 от ЗМДТ, в т.ч. ЦДГ, детски ясли, млечна кухня, на
списание „Море”.
3. Приема получените помощи и дарения, съгласно приложена
справка (Приложения №№ 10/1 и 10/2) към 30.06.2007 година.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Актуализация на Общинския бюджет за
2007 година
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 8, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
1. УВЕЛИЧАВА приходната част в частта на местните приходи със
134 000 лева по параграфи и видове, както следва:
§ 2409
Приходи от лихви от срочни депозити
47 000 лв.
§ 4100
Приходи от концесии
87 000 лв.
Всичко 134 000 лв.
2. НАМАЛЯВА § 97 Резерв (Държ.отгов.)
827 435 лв.
3. НАМАЛЯВА § 97 Резерв за непредв. и неотл. р-ди
292 000 лв.
3.1. Намалява § 97 Резерв (Общ.отговорност)
167 000 лв.
3.2. Намалява § 97 Резерв по чл.36 от Наредба за РИД
125 000 лв.
4. ПРОМЕНЯ Капиталовата програма:
4.1. Намалява обекти СБС (Приложение № 2)
145 000 лв.
(Приложение № 3)
854 000 лв.
4.2. Увеличава обекти фонд ИБФ (Приложение № 3)
854 000 лв.
5. УВЕЛИЧАВА разходната част на бюджета – държавна и общинска
отговорност, по функции и параграфи, както следва:

Финансиране на дейности „Държавна отговорност”
№

Функция

1.

Образование
- Общообразователни училища
- Професионални гимназии
- Детски градини
- Полудн. детски градини (6 г.)
- Гимназия за строит. и архитект.
Отбрана и сигурност
- Военни отдели
Култура
- Регионален музей
Всичко:

2.
3.

Дейност

322
326
311
318
326
219
739

§

Сума

Прил.№1
„
+595 910
„
+123 435
„
+71 420
„
+3 670
5219
+5 000
1016
+4 000
1020
+1 000
1030

+23 000
+827 435

Финансиране на дейности „Общинска отговорност”

№

Функция

Дейност

§

Сума

1. Общи държавни служби
- Общ.администр. – намал.карти
122
4214
+480 000
122
1020
-75 000
- Общ.администр. – издръжка
2. Иконом. дейности и услуги
- Ремонт и поддръжка на улици –
депониране земни маси
832
1020
+300 000
- Доставка МА за ППО
898
4309
+10 000
3. Р-ди некласифиц. в др.функции
- Разходи за лихви
910
2221
+170 000
4. Капиталова програма
- Видеонаблюдателна система
Об.641
5219
+300 000
Нов
обект
- Съфинансир. проект (саниране)
5206
+20 000
Нов обект
- Тепихи
5219
+20 000
5. Ремонт и поддържане на улици
832
1030
+200 000
Всичко:
+1 425 000
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Актуализация на Разчета за капиталови
разходи – 2007 г.
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава посочените годишни задачи на включените в
приложената таблица обекти, в т.ч. променените източници на
финансиране: бюджетни и извънбюджетни средства.
2. Възстановява годишната задача на обект № 390 „Канализация –
кв. „Победа” от 166 000 на 260 000 лв. (СБС) за сметка на задачата на
обект № 149 „Пешеходни светофари”.
3. Включва нов обект „Авариен ремонт на котелно в МКЦ с обща
стойност 80 000 лв. за сметка на годишната задача на обект № 94
„Енергоефективно осветление”.
4. Завишава годишната задача на обект № 449 „Експертни оценки”
от 30 000 на 36 000 лв. също за сметка на обект № 94.
5. Обект № 323 „Улица бл.54–55, ж.к. „Славейков” става пешеходен
в 2008 година, при обща стойност 350 000 лева.

6. Обект № 343 „Паркинг бл.78, ж.к. „Лазур” става преходен в 2008
година при обща стойност 220 000 лева.
7. Завишава стойността на годишната задача на обект № 423
„Микробуси на социален патронаж” от 45 000 на 97 000 лева за сметка на
годишната задача на обект № 454 „Светофар ул. „М.Луиза” – ул. „Иван
Вазов”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на нов обект: „Изграждане на
Автоматизирана система за информиране на населението за нивото
на водите в езеро „Вая” и представяне на метеорологична
информация на информационно табло, в Разчета на капиталовите
разходи на Община Бургас за 2007 г.
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. В Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2007 година
да се включи нов обект: „Изграждане на Автоматизирана система за
информиране на населението за нивото на водите в езеро „Вая” и
представяне на метеорологична информация на информационно
табло” с обща стойност 24 500 лева, като общата рамка на програмата за
капиталови разходи се завиши със сумата 24 500 лева.
2. Средствата по дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на
дейностите по опазване на околната среда” към функция VІ „Жилищно
строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда”, параграф 1020 – „Разходи за външни услуги” да се
намалят със сумата 24 500 лева.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Любомир Стоичков – управител
на „Медицински център І – Бургас” ЕООД, относно: Недостатъчност
на субсидия за капиталови трансфери на ДМА
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 45 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
С актуализацията на бюджета дофинансира с 40 000 (четиридесет
хиляди) лева субсидията за капиталов трансфер на „Медицински център І –
Бургас” ЕООД.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Финансова помощ за подпомагане
дейността на Районна служба „Пожарна безопасност, защита на
населението” – гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 30 гласа „за”, против – 2, въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА финансова помощ, в размер на 30 000 (тридесет хиляди)
лева на Районна служба „Пожарна безопасност, защита на населението” –
гр.Бургас, за закупуване на лицеви части за дихателна апаратура, шлангове
и други материали.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Разширяване обхвата за ползване на
абонаментни карти за градския транспорт, с общинско намаление
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа „за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
І. От месец септември 2007 година Община Бургас поема стойност
от цената на едномесечна абонаментна карта за градски транспорт, както
следва:
1. За една автобусна или тролейбусна линия:
1.1. Ученици от догимназиална степен на обучение (от І-ви до VІІІми клас) – 11.50 лв.;
1.2. Студенти редовно обучение и ученици в гимназиална степен на
обучение (от VІІІ-ми подготвителен до ХІІІ-ти клас) от съставните селища
на Община Бургас – 11.50 лв.;
2. За две автобусни линии на:
2.1. Ученици в гимназиална степен на обучение (от VІІІ-ми
подготвителен до ХІІІ-ти клас), които се обучават в училищата на
територията на гр.Бургас и студенти редовно обучение – 9.50 лв.;

2.2. Инвалиди с нетрудоспособност над 71%, инвалиди с
нетрудоспособност от 50% до 70.9% с тежко увредени крайници, деца с
инвалидност от 50% до 70.9% с придружител, болни от „Захарен диабет” и
„Паркинсон” и многодетни майки – 13.50 лв.;
ІІ. В разходната част на бюджета за второто полугодие на 2007
година (месец септември – месец декември) по §§ 4214, да се предвидят
допълнителни средства, в размер на 480 000 (четиристотин и осемдесет
хиляди) лева, за компенсации по решението от точка І.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
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ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на три нови обекта в Разчета за
капиталовите разходи на Община Бургас за 2007 година за сметка на
вътрешни промени
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Намалява годишната задача на обект № 459 „Разширение на ПМГ
„Акад Н.Обрешков” – § 5206, функция 03 „Образование”, с източник
на финансиране „Преходен остатък – държавна отговорност”,
включен в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2007
година, с 10 000 лева.
2. Включва в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2007
година, § 5206, функция 03 „Образование”, с източник на
финансиране „Преходен остатък – държавна отговорност”, нов
обект: „ППР – разширение сградата на ГЧЕ „Васил Левски” –
Бургас”, с обща задача 40 000 лева, от които 10 000 лева – годишна
задача за 2007 година и 30 000 лева – годишна задача за 2008 година.

3. Намалява годишната задача на обект № 618 „ОДЗ № 2 – укрепване и
хидроизолация, § 5100, функция 03 „Образование”, с източник на
финансиране „Преходен остатък – общинска отговорност”, с 56 000
лева.
4. Включва в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2007
година, § 5206, функция 03 „Образование”, нов обект: „ЦДГ № 3
„Радост” – филиал кв. „Крайморие”, гр.Бургас – ППР”, със
стойност 15 000 лева, с източник на финансиране „Преходен остатък
– общинска отговорност”.
5. Включва в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2007
година, § 5206, функция 03 „Образование”, с източник на
финансиране „Преходен остатък – общинска отговорност”, нов
обект: „ЦДГ № 26 – филиал кв. „Лозово”, гр.Бургас – ППР и
СМР”, с обща стойност 41 000 лева (ППР – 15 000 лв. и СМР –
26 000 лв.)
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Преобразуване на ЦДГ № 26 „Райна
Княгиня” в ОДЗ № 7 „Райна Княгиня” – Бургас
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Преобразува ЦДГ № 26 „Райна Княгиня”, находяща се в ж.к.
„Славейков” – гр.Бургас, в ОДЗ № 7 „Райна Княгиня”, ж.к.
„Славейков” – гр.Бургас, считано от 01.09.2007 година.
2. Разкрива 1 (една) яслена група в ОДЗ № 7 „Райна Княгиня”, ж.к.
„Славейков” – гр.Бургас, считано от 01.09.2007 година.
3. Задължава
Общинската
администрация
–
Дирекция
„Здравеопазване”, да направи постъпки пред Министерството на
здравеопазването за осигуряване на необходимия за
функционирането на яслената група щат (среден медицински
персонал).
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Откриване на процедура за предоставяне
на концесия на обект „Морско казино” – гр.Бургас
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29
гласа „за”, против – 3, въздържали де – 4,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА докладната записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Откриване на процедура за предоставяне на
концесия на обект „Морско казино” – гр.Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна
общинска собственост, находящ се на първи етаж от сградата на ул.
„Александър Велики” № 37, гр.Бургас, за дейността на „Дружество
на диабетици и инвалиди „ЗОРА-2000”
...........................................................................................................
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 ОТДАДЕ под наем, за срок от 5 (пет) години, на „Дружество
на диабетици и инвалиди ЗОРА–2000” – сдружение с нестопанска цел,
регистрирано по ф.д. № 2361/2000 г. по описа на Бургаски окръжен съд,
вписано в Регистъра на юридическите лица под № 81, том 3, стр.92, със
седалище и адрес на управление: ул. „Цар Иван Шишман” № 20-А, ет.2,
представлявано от Иван Димов Бъчваров – председател, с ЕГН
3203300468, за осъществяване дейността на сдружението, имот,
представляващ обект № 1, състоящ се от две помещения с обща полезна
площ 53.79 кв.м., находящ се на
първи етаж на сградата с
административен адрес ул. „Александър Велики” № 37 (ъгъла с ул.

„Св.Патриарх Евтимий”), при граници: изток – ул. „Св.Патриарх
Евтимий”; запад – вътрешен двор; север – обект № 2; юг – ул. „Александър
Велики” – гр.Бургас, срещу заплащане на месечен наем, в размер на 56.48
(петдесет и шест лева и 48 стотинки) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на имот – публична
общинска собственост, за нуждите на Народно читалище „Пробуда”,
гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ОБЩИНА БУРГАС предоставя на Народно читалище „Пробуда”,
гр.Бургас, регистрирано по фирмено дело № 3351/1997 година на БОС,
БУЛСТАТ 000044655, представлявано от Председателя на читалищното
настоятелство – Христо Симеонов Костадинов, безвъзмездно право на
ползване за срок от 10 (десет) години върху недвижим имот – публична
общинска собственост, представляващ подблоково помещение, застроено
на 464.81 кв.м., ведно с 9.018 % идеални части от общите части на сградата
и правото на строеж, находящо се в гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”,
бл.56, вх. „А” – партера, при граници: изток – вх. „Б”; запад – проход и вх.
„А”; север – външен зид; юг – ул. „Одрин”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Найден Митков Милков – общински
съветник и председател на Постоянната комисия по спорт и
младежки дейности, относно: Вземане на решение за допускане
предварително изпълнение на решения на Общински съвет – Бургас,
приети в т.8 от дневния ред на заседание, проведено на 20.12.2006 г.
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа „за”, против – 2, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ДОПУСКА предварително изпълнение на решения на Общински
съвет – Бургас, приети по т.8 от дневния ред от заседанието, проведено на
20.12.2006 година.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваемите
земеделски земи – общинска собственост и свободните от
Остатъчния фонд в землищата на територията на Община Бургас за
стопанската 2007/2008 година
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се отдадат под наем, чрез търг, обработваемите земеделски
земи от Общинския поземлен фонд, Училищен поземлен фонд и
земеделските земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ в землищата на
територията на Община Бургас за стопанската 2007/2008 година,
по списък – предложение на Общинска служба „Земеделие и
гори” – гр.Бургас.
2. Определя начални тръжни цени на годишния наем за декар,
определените съгласно Приложение № 1 – неразделна част от
настоящото решение.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Стоянов Стоянов –
общински съветник, председател на Надзорния съвет на Общинска
агенция за приватизация – Бургас, относно: Предложение за
приемане на начална конкурсна цена за продажба на общински
обект: Магазин „ХАША” (партер и сутерен), ул. „Христо Ботев” №
61-67, гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 41 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема начална цена за продажба на общински имот: Магазин
„ХАША” (партер и сутерен), ул. „Христо Ботев №№ 61-67,
гр.Бургас, в размер на 1 700 000 (един милион и седемстотин
хиляди) лева, чрез търг с явно наддаване.
2. Определя стъпка на наддаване – 20 000 (двадесет хиляди) лева.
3. Определя депозит за участие, в размер на 100 000 (сто хиляди)
лева.
4. Търгът да се проведе на 17-я ден след обнародването на
решението в Държавен вестник, от 17:00 часа, в залата на ул.
„Конт Андрованти” № 1, ет.3.

5. Тръжната документация за обекта се закупува в Агенцията всеки
работен ден до 17-я ден от обнародване на решението в Държавен
вестник включително, от 9 до 17 часа срещу заплатени в брой 200
лева.
6. Депозитът за участие в търга да се внесе до 17-я ден от
обнародване на решението в Държавен вестник включително.
7. Срокът за подаване на предложенията за участие в търга е в
Агенцията всеки работен ден до 17-я ден от обнародване на
решението в Държавен вестник включително.
8. Огледът на обекта да се извършва през всички работни дни
до 17-я ден от обнародване на решението в Държавен вестник
включително.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Увеличаване размера на субсидията за
2007 година за лицензирани спортни клубове
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Включва в Приложение № 7, одобрено с Протокол № 45/28.02.2007
година: Спортен клуб „Делфин И” – Бургас, Футболен клуб
„Космос” – Бургас и Тенис клуб „Черноморец” – Бургас.
2. Увеличава размера на субсидията за 2007 година за лицензирани
спортни клубове, в размер на 14 000 (четиринадесет хиляди) лева,
както следва:
• Спортен клуб „Делфин И” – Бургас
- 4 000 лева;
• Футболен клуб „Космос” – Бургас
- 5 000 лева;
• Тенис клуб „Черноморец” – Бургас
- 5 000 лева;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промени в целевите финансови средства в
рамките на приетия бюджет за 2007 година за провеждане на
спортни мероприятия
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 41 гласа „за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ неусвоените средства, в размер на 8 950 лева, в
т.ч. от:
• Световно първенство по хандбал за младежи до 21 години –
5 000 лв.;
• Турнир за глухи и инвалиди – 1 000 лв.;
• Републикански шампионат по автомобилизъм – кръг Бургас –
1 000 лв.;
• Подготовка на състезатели – участници в световни, европейски
първенства и предолимпийска подготовка – 1 950 лв.,
да се предоставят за проведения Турнир по конен спорт за Купа
„Бургас”.

2. ОДОБРЯВА субсидия, в размер на 3 000 лева, за провеждане от
Тенис клуб „Черноморец” – Бургас на Републикански турнир по
тенис на корт, с която сума да бъдат увеличени предвидените в
Бюджет – 2007 година средства, за спортни мероприятия.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за
трасе на кабел 20 кV за имот 048014 в местността „Кантона”,
землище с.Ветрен
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за ел. провод 20 кv за
захранване на имот 048014, в масив 48, в местност „Кантона”, в землището
на с.Ветрен.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за
трасе на кабел 20 кV за базова станция на „Мобилтел”, в имот
063013, в местност „Минерални бани”, землището на с.Банево
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за ел. провод 20 кv за
захранване на имот 063013, в масив 63, в местност „Минерални бани”, в
землището на с.Банево.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица в УПИ VІ-2459, 2460 в кв.147 по
плана на ЦГЧ – Бургас, чрез продажба частта на общината
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Андон Велинов Дракалиев с ЕГН
8205270504, Цветан Велинов Дракалиев с ЕГН 8510260461 – двамата с
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.28, вх. „Д”, ет.1, ап.2,
Петя Костова Хаджиева – Дракалиева с ЕГН 5008130571 и постоянен
адрес: гр.Бургас, ул. „Васил Левски” № 7, ет.5 и Марина Гочева
Бандрамалиева с ЕГН 3812210754 и постоянен адрес: гр.Бургас, ул.
„Оборище” № 77, недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 10.02/1000.20 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен
имот VІ-2459, 2460 в кв.147 по плана на Централна градска част – Бургас,
целият с площ 1000.20 кв.м., при граници: изток – площадно пространство
откъм ул. „Александровска”; запад – пешеходна алея; север – ул. „Васил
Левски”; юг – зелена площ, за сумата от 12 600 (дванадесет 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
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ІІ в кв.2 по плана на ж.к. „Изгрев”
– гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 46 гласа „за”, против – 2, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Вартес Бохос Чулуян с ЕГН 6010120848 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Оборище” № 35, урегулиран поземлен
имот ІІ, кв.2 по плана на ж.к. „Изгрев”, гр.Бургас, целият с площ 1937
кв.м., при граници: североизток – УПИ І в кв.2; югоизток – улица;
югозапад – УПИ І в кв.2; северозапад – зелен пояс откъм ул.
„Транспортна”, за сумата 640 500 (шестстотин и четиридесет хиляди и
петстотин) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ІІ, кв.4 по плана на
с.Братово, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Марина Георгиева Янкова с ЕГН 5212010655
и Христо Иванов Янков с ЕГН 4712030848 и двамата с постоянен адрес:
гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл.57, вх.4, ет.6, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ
в кв.72 по плана на с.Братово, Община Бургас, целият с площ 580 кв.м.,
при граници: изток – УПИ ІІІ-68; запад – улица; север – улица; юг – УПИ І,
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
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ пристройка към жилища,
находящи се в бл.4 в УПИ І, кв.29 по плана на кв. „Долно Езерово”,
гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 1,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ недвижим имот, актуван с Акт № 4021/04.04.2005
г. за частна общинска собственост, представляващ двуетажна пристройка
със застроена площ 33.60 кв.м., изградена откъм западната фасада на
жилищен блок № 4 в общински УПИ І, кв.29 по плана на кв. „Долно
Езерово”, гр.Бургас, на собствениците на етажна собственост в цитирания
жилищен блок, както следва, на:
1.) Коста Маринов Василев с ЕГН 6510260581 и постоянен адрес:
гр.Бургас, кв. „Долно Езерово”, ул. „Г.Дълбошки”, бл.4, ет.1, собственик
на апартамент на І-ви етаж, пристройка към същия с площ 33.60 кв.м., при
граници: изток – апартамент № 2; запад – външен зид; север – външен зид;
юг – външен зид, за сумата 5 000 (пет хиляди) лева, без ДДС.

2.) Рашко Димитров Иванов с ЕГН 7401310883 и постоянен адрес:
гр.Бургас, кв. „Долно Езерово”, ул. „Г.Дълбошки”, бл.4, ет.2, собственик
на апартамент на ІІ-ри етаж, пристройка към същия с площ 33.60 кв.м., при
граници: изток – апартамент № 4; запад – външен зид; север – външен зид;
юг – външен зид, за сумата 5 000 (пет хиляди) лева.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ХІ-1037, кв.84 по плана
на с.Банево, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 2, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Атанас Димитров Вълев с ЕГН 4405020465 и
постоянен адрес: с.Банево, ул. „Христо Ботев” № 9, урегулиран поземлен
имот ХІ-1037 в кв.84 по плана на с.Банево, Община Бургас, целият с площ
813 кв.м., при граници: север – УПИ Х-1036; изток – улица; юг – улица, за
сумата 43 000 (четиридесет и 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
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ХХV-113, кв.7 по плана
на в.з. „Боровете”, с.Банево, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Екатерина Стоева Кирякова с ЕГН
26102906670 с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Александровска” № 135,
урегулиран поземлен имот ХХV-113 в кв.7 по плана на вилна зона
„Боровете”, с.Банево, Община Бургас, целият с площ 379 кв.м., при
граници: изток – улица; запад – УПИ ХХVІ-161; север – УПИ ХХІV-114;
юг – улица, 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
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
27. 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
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа „за”, против – 6, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на „БОЛЕРО” ЕООД – гр.Бургас, регистрирано
по ф.д. № 1024/2003 година по описа на Бургаски окръжен съд, с дан.№
1021414170, БУЛСТАТ 102842770, със седалище и адрес на управление:
гр.Бургас, ул. „Христо Ботев” № 70, представлявано от управителя Пенка
Желязкова Керемедчиева с ЕГН 6606260651, урегулиран поземлен имот V,
кв.24 по плана на ж.к. „Изгрев” – гр.Бургас, целият с площ 1 350 кв.м., при
граници: север – УПИ ХІ и улица; изток – УПИ І в кв.24; югоизток – УПИ
ІХ; юг – УПИ VІІІ и УПИ VІІ; запад – УПИ ІІІ и УПИ ІV; северозапад –
УПИ ІІ, за сумата 546 750 (петстотин четиридесет и шест хиляди
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
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез
изкупуване на общинската идеална част от недвижими имоти УПИ
Х-611 и УПИ ХІ-611, кв.54 по плана на гр.Бургас, кв. „Долно
Езерово”
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 41 гласа „за”, против – 2, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Костадин Костадинов Христов с ЕГН
1403090508 и постоянен адрес: гр.Бургас, кв. „Долно Езерово”, ул. „Яне
Сандански” № 1, недвижими имоти – частна общинска собственост, както
следва:
1.) 5/865 кв.м. идеални части от УПИ Х-611 в кв.54 по плана на кв.
„Долно Езерово”, гр.Бургас, целият с площ от 865 кв.м., при граници:
изток – улица; юг – УПИ ХІ-611; запад – УПИ ХІІ-611; север – УПИ ХХ610 за сумата 220 (двеста и двадесет) лева, без ДДС;
2.) 7/818 кв.м. идеални части от УПИ ХІ-611 в кв.54 по плана на кв.
„Долно Езерово”, гр.Бургас, целият с площ 818 кв.м., при граници: изток –
улица; юг – улица; запад – УПИ ХІІ-611; север – УПИ Х-611, за сумата 300
(триста) лева, без ДДС;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез
изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот УПИ ІІ1294, кв.68 по плана на гр.Бургас, кв. „Долно Езерово”
...........................................................................................................
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 ПРОДАДЕ на Янка Мирчева Тодорова с ЕГН 5404070756 и
Димо Иванов Тодоров с ЕГН 4302010747 и двамата с постоянен адрес:
гр.Бургас, кв. „Долно Езерово”, ул. „Юрий Гагарин” № 7, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 30/985 кв.м. идеални части
от УПИ ІІ-1294 в кв.68 по плана на кв. „Долно Езерово”, гр.Бургас, целият
с площ от 985 кв.м., при граници: изток – улица; юг – УПИ ІІІ-1293; запад
– УПИ І и УПИ ХІ; север – улица, за сумата 1 300 (хиляда 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
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез
изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот УПИ ІХ153, кв.18 по плана на гр.Бургас, кв. „Горно Езерово”
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Невена Иванова Иванова с ЕГН 3004270653
и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл.105, вх.2, ет.5,
Йордан Стоянов Иванов с ЕГН 5501190643 и постоянен адрес: гр.Бургас,
ул. „Лермонтов” № 46, Катя Георгиева Иванова с ЕГН 5907210654 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Лермонтов” № 46, Павел Стоянов
Иванов с ЕГН 5905290481 и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Меден
Рудник”, бл.467, вх.1, ет.7 и Тодорка Кирчева Иванова с ЕГН
5611300459 и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл.467,
вх.1, ет.7, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
10/1135 кв.м. идеални части от УПИ ІХ-153 в кв.18 по плана на кв. „Горно
Езерово”, гр.Бургас, целият с площ от 1135 кв.м., при граници: изток –
УПИ VІІІ-152; юг – ул. „Кокиче”; запад – ул. „Цветна”; север – УПИ І-148,
за сумата 360 (триста и шестдесет) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинската
част в УПИ VІІ-174, кв.11 по плана на с.Рудник – с.Черно море,
Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДАТ на Георги Райков Райков с ЕГН 7106200888 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл.416, вх.3, ет.8, ап.22 и
Илияна Райкова Райкова – Михалкова с ЕГН 7502120515, и постоянен
адрес: гр.Благоевград, ул. „Дъбравска” № 18-а, чрез пълномощника си
Георги Райков Райков с ЕГН 7106200888 и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.
„Меден Рудник”, бл.416, вх.3, ет.8, ап.22, съгласно пълномощно рег.№
5295/11.06.2007 г., издадено от нотариус Катерина Тамбураджиева, гер.№
242 на нотариалната камара, с район на действие РС – Благоевград,
собствените на Община Бургас 18/1030 кв.м. идеални части от УПИ VІІ174, целият с площ 1030 кв.м., в кв.11 по плана на с.Рудник – с.Черно море,
Община Бургас, при граници: север – крайна регулацията; изток – УПИ
VІІІ-173; юг – улица; запад – УПИ VІ-175, за сумата 540 (петстотин и
четиридесет) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физическо лице, чрез изкупуване на общинската
част в УПИ Х-22, масив 142, местност „Мадика” по КВС на землище
гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Георги Михайлов Янакиев с ЕГН 4908310445
и постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Александровска” № 117, вх. „Б”, ет.2,
ап.8, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
2.23/3019.06 идеални части от УПИ Х-22 в масив 142, местност „Мадика”
по КВС на землище гр.Бургас, целият с площ 3019.06 кв.м., при граници:
североизток – УПИ ХІ-22; югоизток – имот № 142004; югозапад – полски
път; северозапад – УПИ ХІІ-22, за сумата 170 (сто и седемдесет) лева, без
ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения в имот –
публична общинска собственост, за нуждите на Агенцията по
заетостта към МТСП
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 42 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. ОБЩИНА БУРГАС предоставя на Агенция по заетостта – София,
Данъчен № 1223017866, БУЛСТАТ 121604974, представлявано от Кольо
Димитров Колев, с ЕГН 5302220663, упълномощен със Заповед №
1623/26.09.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта
на МТСП, безвъзмездно право на управление за срок от 5 (пет) години
върху помещения в недвижим имот – публична общинска собственост,
представляващ първи и втори етажи от шестетажна административна
сграда, находяща се в гр.Бургас, ж.к. „Лазур”, кв.15, УПИ ІV, ул.
„Перущица”, бл.67, при граници: изток – улица; запад – бл.63; север – ул.
„Перущица”; юг – УПИ І, ІІ, ІІІ в кв.15, както следва:

1.) За Дирекция „Бюро по труда – ЗОРА”, град Бургас:
На І-ви етаж:
• Зала за регистрация на безработни с полезна площ 98.73 кв.м.;
• Девет броя помещения, разположени в южната част на етажа, с
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и помещение № 16, и сервизни
помещения в северната му част,с обща полезна площ 197.50 кв.м.;
2.) За Дирекция „Регионална служба по заетостта”, град Бургас:
На І-ви етаж
• Помещение № 14, разположено в северната част на етажа, с
полезна площ 11.14 кв.м.;
На ІІ-ри етаж
• Шест броя помещения с №№ 207, 208, 209, 210, 211, 212,
разположени в южната част на етажа и помещения №№ 213, 214 и
сервизни помещения, разположени в северната му част, с обща
полезна площ 214.07 кв.м.;
ІІ. КМЕТЪТ на Община Бургас да влезе с преговори с представители
на Министерството на труда и социалната политика, за предоставяне от
тяхна страна за безвъзмездно ползване на реципрочна по квадратура база
за почивка на служителите от Общинсктаа администрация и Общинския
съвет при Община Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица във втори етаж от сградата,
находяща се в гр.Бургас, ул. „Цар Самуил” № 18, в УПИ VІ-753,
кв.146-А, чрез продажба идеалната част на общината
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 24
гласа „за”, против – 4, въздържали се – 14,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот, представляващ УПИ ХІV-689, 680, 691 в кв.22 по
плана на ж.к. „Лазур”, гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 18
гласа „за”, против – 6, въздържали се – 18,
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
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот, представляващ УПИ VІІ-56 в кв.11 по плана на кв.
„Горно Езерово”, гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа „за”, против – 4, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Илияна Манолова Бахчеванова с ЕГН
6604110457 и постоянен адрес: гр.София, ж.к. „Хаджи Димитър”, бл.176,
вх.6, ет.5 и Михаил Георгиев Михайлов с ЕГН 4603086460 и постоянен
адрес: гр.София, ж.к. „Младост – 2”, бл.364, вх.5, ет.3, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 8/610 кв.м. идеални части от
УПИ VІІ-56 в кв.11 по плана на кв. „Горно Езерово”, гр.Бургас, целият с
площ от 610 кв.м., при граници: североизток – улица; югоизток – УПИ
VІІІ-56; югозапад – УПИ ІХ-56; северозапад – УПИ VІ-56, 59, за сумата
290 (двеста и деветдесет) лева.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване замяна на имот – частна
общинска собственост, с имот, собственост на физическо лице,
находящи се в землището на кв. „Меден Рудник” – гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 34 гласа „за”, против – 4, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ИЗВЪРШИ замяна на земеделски имот – частна общинска
собственост, със земеделски имот, собственост на Любен Георгиев
Бозвелиев с ЕГН 3102196268 и постоянен адрес: гр.София, ул. „Юрий
Венелин” № 24, вх. „Б”, ет.4, ап.16, както следва:
• Любен Георгиев Бозвелиев прехвърля в собственост на Община
Бургас имот № 100027 с площ 3.000 дка, начин на трайно
ползване – нива, ІV категория, находящ се в землището на кв.
„Меден Рудник” – гр.Бургас, при граници: поземлени имоти №№
100026, 000057, 100015 и 000670, с пазарна стойност 1 350
(хиляда триста и петдесет) лева;

• В замяна на прехвърления недвижим имот, Община Бургас
прехвърля на Любен Георгиев Бозвелиев, земеделска земя –
частна общинска собственост, представляваща имот № 070042 –
нива с площ 6.600 дка, ІХ категория, в землището на кв. „Меден
Рудник” – гр.Бургас, при граници: поземлени имоти №№ 070045,
070014, 070040, 070041 и 000196 с пазарна стойност 1 353 (хиляда
триста петдесет и три) лева.
Разликата в стойностите на заменяемите имоти, в размер на 3 (три)
лева, следва да се заплати от Любен Георгиев Бозвелиев на Община
Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Обявяване на имот – частна общинска
собственост, за публична общинска собственост
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ОБЯВЯВА за публична общинска собственост недвижим имот,
представляващ урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.37 по плана на ж.к.
„Братя Миладинови”, гр.Бургас, с административен адрес: бул. „Сан
Стефано” № 32, целият с площ 444 кв.м., при граници: север – УПИ І;
изток – УПИ ІV и тупик; юг – бул. „Сан Стефано”; запад – УПИ ІІ, ведно с
масивна триетажна сграда, състояща се от І-ви етаж, застроен на 140.40
кв.м., ІІ-ри етаж – на 141.51 кв.м., ІІІ-ти етаж – на 134.45 кв.м. и сутерен –
на 137.04 кв.м.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
39. 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 имот пл.№ 28 в кв.1 по плана
на ж.к. „Зорница”, гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа „за”, против – 3, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ИЗВЪРШИ продажба на общинската идеална част от
недвижим имот, представляващ 169.60/687 кв.м. идеални части от имот
пл.№ 28 в кв.1 по плана на ж.к. „Зорница”, гр.Бургас, целият с площ от 687
кв.м., при граници: север – УПИ І в кв.1 и бл.21; изток – УПИ І откъм
улица и бл.27; югоизток – имот пл.№ 29; югозапад, запад – УПИ І откъм
улица, на съсобствениците на имота, при квоти, както следва:
• 123.13/687 кв.м. идеални части от цитирания имот, да се продадат
на Венета Русимова Михова с ЕГН 3902240652 и постоянен
адрес: гр.Бургас, бул. „Демокрация” № 104, на стойност 68 607
(шестдесет и осем хиляди шестстотин и седем) лв., без ДДС;

• 46.47/687 кв.м. идеални части от цитирания имот, да се продадат
на Иванка Илиева Балева – Буцова с ЕГН 5309200550 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Батак” № 24, на стойност 25 893
(двадесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и три) лв., без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продължаване на договор за наем на имот
– частна общинска собственост
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се продължи за нов срок от 3 (три) години,
считано от 02.08.2007 година, договора, сключен на 02.08.2004 година
между Община Бургас и „Стопанска и инвестиционна банка” АД
(СИБАНК), със седалище и адрес: гр.София, ул. „Славянска” № 2,
регистрирана по ф.д. № 2757/95 г. на Софийски градски съд, за отдаване
под наем на недвижим имот, актуван с Акт № 1946/17.01.2000 г. за частна
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул. „Александровска” №
83, представляващ помещение № 3 с полезна площ 8.60 кв.м., при граници:
изток – данъчна служба; запад – помещение № 2, общинска собственост;
север – помещение № 1, общинска собственост, юг – проход, с
актуализиран месечен наем 198 (сто деветдесет и осем) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения от недвижим
имот – публична общинска собственост, за нуждите на Народно
читалище „Съзнание”, с.Маринка, Община Бургас
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОБЩИНА БУРГАС предоставя на Народно читалище „Съзнание” –
с.Маринка, Община Бургас, регистрирано по ф.д. № 2469/1997 г. на БОС,
БУЛСТАТ 000044655, със седалище и адрес на управление: с.Маринка, ул.
„Михаил Герджиков” № 16, представлявано от Председателя на
читалищното настоятелство – Калоянка Петрова Иванова, безвъзмездно
право на ползване за срок от 10 (десет) години върху обособени
помещения №№ 7, 8 и 9 с обща полезна площ 53.75 кв.м., находящи се в
сутерена на сградата на Кметство – с.Маринка, Община Бургас, с граници
на групата помещения: североизток – външен зид; югоизток – помещения
№№ 3, 5 и 6 и стълбище; югозапад – външен зид; северозапад – външен
зид.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска
собственост, представляващ идеална част от УПИ Х-648, кв.80 по
плана на ЦГЧ – Бургас, ул. „Св.Климент Охридски” № 7
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 3, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Георги Василев Георгиев с ЕГН 5201010587
и постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Св.Климент Охридски” № 5, имот,
представляващ 36.20/161.50 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен
имот Х-648 в кв.80 по плана на Централна градска част – гр.Бургас, целият
с площ 161.50 кв.м., при граници: изток – УПИ ІХ-649; запад – УПИ ХІ647; север – УПИ ІІІ-651; юг – ул. „Св.Климент Охридски”, за които е
съставен Акт № 3372/25.07.2002 година за частна общинска собственост,
за сумата от 20 400 (двадесет 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
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот, представляващ УПИ Х в кв.24 по плана на ж.к.
„Лазур”, гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа „за”, против – 5, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Димитър Киров Кирязов с ЕГН 4806180740 и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур”, бл.79, вх. „В”, ет.8, ап.62, Мара
Кирова Калоянова с ЕГН 4910140550 и постоянен адрес: гр.Бургас, ул.
„Места” № 104, Тодор Кирязов Димитров с ЕГН 2409050443 и постоянен
адрес: гр.Бургас, ул. „Места” № 104, Стоян Киров Атанасов с ЕГН
3011120847 и постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Места” № 104, вх.3, Минка
Стоянова Димитрова с ЕГН 5505171071 и постоянен адрес: гр.Варна, ж.к.
„Младост”, бл.110, вх. „А”, ап.6 и Дияна Стоянова Атанасова с ЕГН
6407150456 и постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Места” № 104, вх.3,
недвижим имот – частна общинска собственост,части представляващ
37.70/525 кв.м. идеални части от УПИ Х в кв.24 по плана на ж.к. „Лазур”,
гр.Бургас, целият с площ от 525 кв.м., при граници: североизток – улица;
югоизток – ул. „Места”; югозапад – УПИ ХС; северозапад – УПИ ІХ, на
стойност 37 500 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници, относно:
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
– помещение в СОУ „Петко Росен” – гр.Бургас
...........................................................................................................
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет –
Бургас,
Р Е Ш И:
1. Да се проведе конкурс за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост, а именно: помещение, находящо се в
сутерена на СОУ „Петко Росен”, с полезна площ от 110 кв.м., за срок от 5
(пет) години.
2. Условия за провеждане на конкурса:
2.1. Помещението да се използва за организиране и провеждане на
тренировъчна дейност по вдигане на тежести.
2.2. Начална конкурсна цена – 30 лева на месец.
3. Възлага на Кмета на Община Бургас да създаде организация за
провеждане на конкурса за отдаване под наем в срок от 1 (един) месец.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Поправка на явна фактическа грешка в
решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.5 от дневния ред
на проведеното на 25.04.2007 година заседание (Протокол № 47)
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26
гласа „за”, против – 6, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ИЗВЪРШВА поправка на явна фактическа грешка в решението, взето
по т.5 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено
на 25.04.2007 г., Протокол № 47, като на втора страница, ред шестнадесети
от решението, вместо „Аязма дере”, да се чете: „Каваците”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ І, кв.12 по плана на ж.к.
„Лазур” – гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа „за”, против 3, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на „ВЪЗХОД” ЕООД – гр.Бургас, БУЛСТАТ
812115694, Дан.№ 1021090030, регистрирано по ф.д.№ 6038/1992 година
на БОС, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Плиска” № 7В – партер, урегулиран поземлен имот І с площ 1598 кв.м., в кв.12 по
плана на ж.к. „Лазур”, гр.Бургас, при граници: североизток – ул.
„Перущица”; югоизток – УПИ ІХ-241 и УПИ ХVІ-658; югозапад – улица;
север – улица, за сумата 1 012 000 (един милион и 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
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
47. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Обявяване на Национален поетичен
конкурс на името на Христо Фотев
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Да се обяви Национален конкурс за поезия „Христо Фотев”.
2. Приема предложения Статут на конкурса, с направените
допълнения, както следва:
Раздел Б. Условие за участие – към т.1 да се добави: „ а за
следващите издания на конкурса, книги издадени две години
преди провеждането на поредния конкурс”.
Раздел В. Награда на конкурса – паричната премия по т.1 вместо
2 000 лева става „3 000 лева”.
3. Учредява Национална награда „Христо Фотев”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
48. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Паунков Колев – общински
съветник, относно: Предложение за предоставяне еднократна
парична сума на Екатерина Атанасова Джутева
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да бъде предоставена на Екатерина Атанасова Джутева, еднократна
парична сума от 2 000 (две хиляди) лева, представляваща част от
разходите, необходими за закупуване и монтиране на асансьорна
платформа във вътрешния двор на жилищната кооперация, в която тя
живее.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
49. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Кънчо Иванов Марангозов –
общински съветник и група деятели на футбола от гр.Бургас,
относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Бургас”
– Тотко Тенев Дремсизов
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34
гласа „за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА със званието „Почетен гражданин на град Бургас” –
Тотко Тенев Дремсизов.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
50. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на
парична сума за отбелязване на 80-годишния юбилей на Белчо
Белчев, чрез издаване на негова книга
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се отпусне сума, в размер на 1 000 (хиляда) лева, за издаване на
книга на слепия поет БЕЛЧО КОЛЕВ БЕЛЧЕВ, послучай неговата 80годишнина.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
51. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне цени на продукция в ПГМЕЕ
– гр.Бургас и одобряване на план-сметка за приходите и разходите
от дейността за 2007 година
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Одобрява цените на услугите, съгласно Приложение № 1 (цени по
видове продукция и калкулации).
2. Одобрява приходно-разходна сметка, в размер на 4 103 (четири
хиляди и сто и три) лева, съгласно Приложение № 2.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
52. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев - общински
съветник, относно: Преразглеждане и отмяна на т.2 от решение на
Общински съвет Бургас, прието с Протокол № 49/04.07.2007 година
...........................................................................................................
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет –
Бургас,
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет – Бургас да предложи и сключи споразумение с
правителството за гарантиране на финансови ползи за гражданите на
Бургас преди започване на реализирането на проекта за петролопровод
Бургас – Александруполис. Споразумението с правителството да включва
конкретни ангажименти, свързани с инвестиции в инфраструктурни
проекти и екологията на града.
2. Общинският съвет – Бургас избира работна комисия от 5 члена
общински съветници и 1 представител на Общинска администрация
Бургас, а именно:
• Бенчо Георгиев Бенчев
• Георги Василев Манев
• Христо Василев Кръстев
• Тодор Стойчев Стамболиев
• Георги Петров Дракалиев
• Представител на Общинска администрация

Комисията се задължава да води преговорите с правителството за
постигане на максимален икономически ефект за гражданите на Бургас,
като договаря абсолютни гаранции за опазване на околната среда и водите
на Черно море, както и основния поминък на региона, туризъм и риболов.
3. Отменя решението, прието по т.2 от решение на Общински съвет –
Бургас от Протокол № 49/04.07.2007 година.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
53. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане
годишния отчет и баланса на общински еднолични дружества с
ограничена отговорност
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА за сведение годишните финансови отчети и баланси на:
1. „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас;
2. „Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас;
3. „Чистота” ЕООД – Бургас;
4. „Бургаски пазари” ЕООД – Бургас;
5. „Обреден комплекс” ЕООД – Бургас;
6. „Бургасбус” ЕООД – Бургас;
7. „Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД;
8. „Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД;
9. „Медецински център І – Бургас” ЕООД;
10. „Диагностично-консултативен център І – Бургас” ЕООД;
11. „Диагностично-консултативен център ІІ – Бургас” ЕООД;

12. „Диагностично-консултативен център ІІІ – Бургас” ЕООД;
13. „Стоматологичен център – Бургас” ЕООД;
14. „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД;
15. „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със
стационар – Бургас” ЕООД;
16. „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със
стационар – Бургас” ЕООД;
17. „Областен диспансер за психични заболявания със стационар
„Проф.д-р Иван Темков” – Бургас” ЕООД;
18. „Аптеки” ЕООД – Бургас;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
54. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Соня Георгиева – общински съветник,
относно: Предложение за награждаване на сътрудниците към
Общински съвет – Бургас, с парична премия
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
НАГРАЖДАВА с парична премия от 600 лева всеки един от
петимата сътрудници на Общински съвет – Бургас, като сумата бъде взета
от бюджета на Общинския съвет:
1. Евдокия Янкова Димитрова
2. Мая Пейчева Върбанова
3. Снежина Петрова Атанасова
4. Румяна Панайотова Димитрова
5. Станка Георгиева Иванова
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
55. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отпускане на финансови средства за
ученици от състезателните отбори на ПМГ „Акад.Н.Обрешков”,
участващи в Международните състезания по математика в Хонг
Конг – Китай
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА целева субсидия, в размер на 30 000 (тридесет хиляди)
лева за реализиране участието на на учениците от състезателните отбори
на ПМГ „Акад. Никола Обрешков” в Международните състезания по
математика в Хонг Конг – Китай.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
56. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна числеността на персонала и фонд
„Работна заплата” към функция „Култура”
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УВЕЛИЧАВА числеността на персонала към дейност „Други
дейности по културата” – функция „Култура”, с 2 (две) щатни бройки и
фонд „Работна заплата”, в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за 2007
година.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
57. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Васил Караманов – зам.-кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване командировки на Йоан
Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас, към 30.06.2007 год.
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 39 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА командировките (дневни и нощувка) на г-н Йоан
Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас, за периода от 01.01.2007 –
30.06.2007 година, Бургас – София – Бургас, за 1 152 (хиляда сто петдесет
и два) лева, съгласно приложена справка – неразделна част от решението.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
58. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца – сираци
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ВНЕСЕ предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на детето Виолета Рангелова
Бънева с ЕГН 9609234374.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
59. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров Николов –
общински съветник, относно: Поставяне на паметна плоча – барелеф
на Александър Стамболийски
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32
гласа „за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за поставяне на паметна плоча – барелеф на
Александър Стамболийски.
2. Изработването и монтажа да бъдат съгласувани с Експертния
съвет по устройство на територията на Община Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
60. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димчо Грудев и Антонио Душепеев –
общински съветници, относно: Премахване ограждението на ул.
„Хан Аспарух” между БУМ и училище „Св.Св.Кирил и Методий”
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 21 гласа „за”, против –
1, въздържали се – 11,
Р Е Ш И:
Администрацията на Община Бургас, която се явява собственик на
терена, върху който се изгражда бъдещия Бургаски универсален магазин,
да предприеме необходимите правни и фактически действия за
преустановяването на посочените по-горе закононарушения, като
премахне незаконно поставените огради и осигури ползването от
населението на тази част от улица „Хан Аспарух”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
61. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване замяна на имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ V в кв.25-а по плана на
ж.к. „Изгрев”, гр.Бургас, с имот, собственост на ПК „Наркооп” –
гр.Бургас, представляващ имот пл.№ 914, кв.51 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 – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ИЗВЪРШИ замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ V в кв.25-а по плана на ж.к. „Изгрев”,
гр.Бургас, целият с площ от 438 кв.м., при граници: североизток – улица
между о.т.952 и о.т.952-а; северозапад – УПИ ІV-68; югоизток – УПИ VІ и
УПИ ІХ-45; югозапад – УПИ І и улица между о.т. 978-в и о.т. 978-г, на
стойност 268 000 (двеста шестдесет и осем хиляди) лева, без ДДС,
с
недвижим имот, собственост на ПК „Наркооп” – гр.Бургас,
регистрирана по ф.д. № 645/1989 година по описа на Бургаски окръжен съд
с дан.№ 1021078952, БУЛСТАТ 102002976, със седалище и адрес на

управление: гр.Бургас, ул. „Фердинандова” № 43, представлявана от
председателя Красимир Николов Безин, представляващ имот пл.№ 914,
целият с площ 703 кв.м., в кв.51 по плана на кв. „Сарафово”, при граници
за целия УПИ: североизток – УПИ Х в кв.51; югоизток – УПИ ІХ в кв.51;
югозапад – улица; северозапад – улица между о.т.114 и о.т.75, на стойност
265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) лева, без ДДС.
Разликата в стойностите на заменяемите недвижими имоти, в размер
на 3 000 (три хиляди) лева, се дължи от ПК „Наркооп” – гр.Бургас на
Община Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 27 юли 2007 година (петък), 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 ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
62. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Финансова подкрепа за семейства,
пострадали от пожар
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 37 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се отпусне финансова помощ в размер общо на 1 500 (хиляда и
петстотин) лева на Тодор Стоянов Стоянов – ЕГН 6708160444, с адрес:
гр.Бургас, ж.к. „Изгрев” бл.35, вх.19, ет.2 и Николай Стоянов Стоянов –
ЕГН 7110180441, с адрес: гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл.60, вх.1,
ет.8 – по 750 (седемстотин и петдесет) лева на всеки от тях.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

