ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Проект за Бюджет за 2009 година.
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Удължаване на срокове, за които Община Бургас е предоставила за
безвъзмездно управление на Агенцията за социално подпомагане, помещения –
общинска собственост.
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Продажба на недвижим имот – ЧОС, намиращ се в кв. Лозово, гр. Бургас.
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на нежилищни помещения, ЧОС на независимо женско
дружество „ Самосъзнание”гр. Бургас.
5. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Продажба на 495/995 кв.м. идеални части общинска собственост от УПИ III –
54 в кв. 4 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас на физически лица.
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Продажба на недвижим имот – ЧОС, намиращ се в гр. Българово, Община
Бургас.
7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Запазване предназначението на предоставените на Агенцията по заетостта, за
нуждите на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Бургас помещения, находящи се на ул.
„Перущица” № 67 и в административната сграда на ТД „Възраждане” в к-с „Меден
Рудник”за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проект,
финансиран от Оперативна програма „ Регионално развитие”.
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Провеждане на процедура за публично – частно партньорство за изграждане
на плувен комплекс в УПИ I в кв. 56 по плана на ж. к. „Славейков”
9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Отдаване под наем на имот – ЧОС, за дейността на „ Черноморска правна
общност” – Бургас, в бл. 143, ж. к. „Лазур” ет.1 – офис №1.

10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в имот, ЧОС, находящ
се на IV етаж в сградата на ул. „Шейново” № 24, гр. Бургас.
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Продажба на части от общински имот УПИ II, кв. 7 по плана на к-с „Братя
Миладинови”, кв. „ Работнически жилища”, гр. Бургас, на физически лица,
притежаващи жилища с право на строеж в жилищен блок №1.
12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Продажба на части от УПИ III, кв. 7 по плана на к-с „Братя Миладинови”, кв.
„ Работнически жилища”, гр. Бургас, на физически лица, притежаващи жилища с право
на строеж в жилищен блок № 2.
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Избиране на управител на „Дезинфекционна станция – Бургас” ЕООД – гр.
Бургас.
14. Докладна записка от общинските съветници на СДС относно: Отлагане
изпълнение на решение по т. 66 от дневния ред на 16-то заседание на Общинския съвет
на гр. Бургас, проведено на 18 и 20. Декември.2008 Година.
15. Докладна записка от общински съветници от ПП „ АТАКА” относно:
Предоставяне на терени за изграждане на православни храмове в ж. р. „Меден Рудник”
и кв. „Победа”.
16. Докладна записка от групата общински съветници от ПП „ БСДП” относно:
Реално увеличение приходите на Община Бургас от Данък кучета и глоби съпътстващи
този данък, както и необходимостта за създаването на ефективен инструментариум за
събирането им.
17. Докладна записка от групата общински съветници от ПП „ БСДП” относно:
Извършване на некачествено ремонтно – асфалтови дейности по улиците на гр. Бургас.
18. Отчет на Управителя на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас относно:
Точка № 22 от Решение № 6 по протокол № 16 от заседанието на Общинския съвет –
Бургас от 18.12.2008 година.
19. Докладна записка от Деян Стойков общински съветник от ПП „АТАКА” и
председател на ПК по международно сътрудничество, оперативни програми и
неправителствени организации и попълване състава на комисията относно:
Предложение за предсрочно освобождаване на член от ПК по международно
сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации и попълване
състава на комисията.
20. Докладна записка от общинските съветници на СДС относно: Изменение и
допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламна и информационна
дейност на територията на Община Бургас.
21. Докладна записка от Семир Абумелих общински съветник от ПП „ГЕРБ”
относно: Промяна в Наредбата за преместваемите обекти и рекламна и информационна
дейност на територията на Община Бургас.
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Одобрение на предварителен договор за учредяване право на строеж в УПИ –
I, кв. 14, по плана на зона „А” в ж. к. „Меден Рудник”, гр. Бургас, за изграждане на

Спортна зала с търговски център и подземен гараж, срещу построяване и предаване на
Община Бургас на обособена част от новопостроена сграда.
23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Одобрение на предварителен договор за учредяване право на строеж в УПИ –
I, кв. 11, по плана на зона „А” в ж. к. „Меден Рудник”, гр. Бургас, за изграждане на
Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, срещу построяване
и предаване на Община Бургас обособена част от Новопостроена сграда.
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно:
- 1.Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до УПИ
за ПСОВ в имот пл. № 234, землище Изворище и ПУП – Парцеларен план за трасе на
главен колектор и водопровод за захранване на УПИ за ПСОВ в имот пл. № 234,
землище Изворище.
- 2. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабели 20kv за ел.
захранване на УПИ V – 8,19,34,35,36,37,44,47,48,292 в масив 82, местност „ Хайнлъка”,
землище Бургас.
- 3. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на дъждовен колектор за
отвеждане на дъждовните води от имот № 054006 и имоти № 125004,125006,125007 и
125008, питеен водопровод за имоти 54006,54004,125004,125008,125007 и 125006,
частична реконструкция на ЕП 20 KV в участъка от ст.1 до ст.4 и слаботокова тръбна
мрежа в участъка попадащ под пътен подход към имот 54006 в местността „ Герен
бунар” в землището на Долно Езерово.
По т. 1 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Проект за Бюджет за 2009 година.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя предложения проект за Бюджет 2009 г. като законосъобразен.
По т. 2 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Удължаване на срокове, за които Община Бургас е предоставила за безвъзмездно
управление на Агенцията за социално подпомагане, помещения – общинска
собственост.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:


Подкрепя т.5,т.6,т.7,т.8 и т.9 от предложения проект за решение като
законосъобразни.



Не подкрепя т.1,т.2,т.3,т.4,т.10 от предложения проект за решение като
законосъобразни, тъй като противоречи на чл. 14, ал.7 от ЗОС.

По т. 3 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Продажба на недвижим имот – ЧОС, намиращ се в кв. Лозово, гр. Бургас.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
По т. 4 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Предоставяне на нежилищни помещения, ЧОС на независимо женско дружество „
Самосъзнание”гр. Бургас.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
По т. 5 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Продажба на 495/995 кв.м. идеални части общинска собственост от УПИ III – 54 в
кв. 4 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас на физически лица.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
По т. 6 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Продажба на недвижим имот – ЧОС, намиращ се в гр. Българово, Община Бургас.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
По т. 7 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Запазване предназначението на предоставените на Агенцията по заетостта, за
нуждите на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Бургас помещения, находящи се на ул.
„Перущица” № 67 и в административната сграда на ТД „Възраждане” в к-с
„Меден Рудник”за период не по-малък от 5 години след приключване на
дейностите по проект, финансиран от Оперативна програма „ Регионално
развитие”.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното

РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
По т. 8 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Провеждане на процедура за публично – частно партньорство за изграждане на
плувен комплекс в УПИ I в кв. 56 по плана на ж. к. „Славейков”.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
По т. 9 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Отдаване под наем на имот – ЧОС, за дейността на „ Черноморска правна
общност” – Бургас, в бл. 143, ж. к. „Лазур” ет.1 – офис №1.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
По т. 10 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в имот, ЧОС, находящ се на
IV етаж в сградата на ул. „Шейново” № 24, гр. Бургас.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
По т. 11 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Продажба на части от общински имот УПИ II, кв. 7 по плана на к-с „Братя
Миладинови”, кв. „ Работнически жилища”, гр. Бургас, на физически лица,
притежаващи жилища с право на строеж в жилищен блок №1.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
По т. 12 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:

Продажба на части от УПИ III, кв. 7 по плана на к-с „Братя Миладинови”,
кв.
„ Работнически жилища”, гр. Бургас, на физически лица, притежаващи жилища с
право на строеж в жилищен блок № 2.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
По т. 13 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Избиране на управител на „Дезинфекционна станция – Бургас” ЕООД – гр.
Бургас.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни със следното допълнение към т.3 от решението:
 Преди подписване на договора за управление, кандидата да
представи доказателства за липса на конфликт на интереси
при упражняване на дейността по смисъла на чл. 142 от
Търговския закон.
По т. 14 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от общинските съветници на СДС относно: Отлагане изпълнение
на решение по т. 66 от дневния ред на 16-то заседание на Общинския съвет на гр.
Бургас, проведено на 18 и 20. декември.2008 година.
След разисквания и размяна на мнения с 6 гл.”за”, 0 гл.”против” и 1
гл.”въздържал се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
По т. 15 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от общинските съветници от ПП „ АТАКА” относно: Предоставяне
на терени за изграждане на православни храмове в ж. р. „Меден Рудник” и кв.
„Победа”.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя предложения проект за решение като законосъобразен със
следната редакционна забележка:
 Възлага на Общинската администрация да отреди терени за
изграждането на православни храмове, при възможност и след
като предложението се подложи на обществено обсъждане и в
зависимост от резултатите да се включи в Общия устройствен
план.

По т. 16 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от групата общински съветници на ПП” БСДП” относно: Реално
увеличение приходите на Община Бургас от Данък кучета и глоби съпътстващи
този данък, както и необходимостта за създаването на ефективен
инструментариум за събирането им.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Докладната записка да се препрати до Общинска администрация с препоръка да
организира обществено обсъждане на проблема с представители и на Съюза на
ветеринарните лекари.
По т. 17 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от общинските съветници от ПП „ БСДП” относно: Извършване на
некачествено ремонтно – асфалтови дейности по улиците на гр. Бургас.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното



РЕШЕНИЕ:
От т. 1 до т. 11 от решенията в докладната записка с изключение на т. 8 да се
препратят до Общинска администрация за сведение.
Подкрепя изречение първо в т. 8.

По т. 18 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесения
отчет на Управителя на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас относно: Точка № 22
от Решение № 6 по протокол № 16 от заседанието на Общинския съвет – Бургас от
18.12.2008 година.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Приема отчета за сведение.
По т. 19 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Деян Стойков общински съветник от ПП „АТАКА” и председател
на ПК по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени
организации и попълване състава на комисията относно: Предложение за предсрочно
освобождаване на член от ПК по международно сътрудничество, оперативни
програми и неправителствени организации и попълване състава на комисията.
След разисквания и размяна на мнения с 6 гл.”за”, 0 гл.”против” и 1
гл.”въздържал се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразен.

По т. 20 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от групата общински съветници на СДС относно: Изменение и
допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламна и информационна
дейност на територията на Община Бургас.
След разисквания и размяна на мнения с 6 гл.”за”, 0 гл.”против” и 1
гл.”въздържал се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразен.
По т. 21 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Семир Абумелих общински съветник от групата на ПП”ГЕРБ”
относно: Промяна в Наредбата за преместваемите обекти и рекламна и
информационна дейност на територията на Община Бургас.
След разисквания и размяна на мнения с 6 гл.”за”, 0 гл.”против” и 1
гл.”въздържал се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Да се добави към проекта за решение следния текст:
„ От всички регистрирани като търговци по смисъла на чл. 56 от ЗУТ на
територията на Община Бургас лица, да се излъчат двама представители, които
да имат съвещателен глас в Комисията. В противен случай е налице конфликт на
интереси.”
По т. 22 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобрение на предварителен договор за учредяване право на
строеж в УПИ – I, кв. 14, по плана на зона „А” в ж. К. „Меден Рудник”, гр. Бургас,
за изграждане на Спортна зала с търговски център и подземен гараж, срещу
построяване и предаване на Община Бургас на обособена част от новопостроена
сграда.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразен.
По т. 23 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Одобрение на предварителен договор за учредяване право на строеж в УПИ – I,
кв. 11, по плана на зона „А” в ж. К. „Меден Рудник”, гр. Бургас, за изграждане на
Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, срещу
построяване и предаване на Община Бургас обособена част от Новопостроена
сграда.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразен.

По т. 24 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа
внесената докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно:
- 1.Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до
УПИ за ПСОВ в имот пл. № 234, землище Изворище и ПУП – Парцеларен план за
трасе на главен колектор и водопровод за захранване на УПИ за ПСОВ в имот пл.
№ 234, землище Изворище.
- 2. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабели 20kv за ел.
захранване на УПИ V – 8,19,34,35,36,37,44,47,48,292 в масив 82, местност „
Хайнлъка”, землище Бургас.
- 3. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на дъждовен колектор
за отвеждане на дъждовните води от имот № 054006 и имоти №
125004,125006,125007
и
125008,
питеен
водопровод
за
имоти
54006,54004,125004,125008,125007 и 125006, частична реконструкция на ЕП 20 KV
в участъка от ст. 1 до ст. 4 и слаботокова тръбна мрежа в участъка попадащ под
пътен подход към имот 54006 в местността „ Герен бунар” в землището на Долно
Езерово.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразен.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12:30
часа.

Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател:
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов.
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
.......................................................................................................................................................
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Проект за Бюджет за 2009 година.
.......................................................................................................................................................
По т. 1 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Проект за Бюджет за 2009 година.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя предложения проект за Бюджет 2009 г. като законосъобразен.
...............................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
.......................................................................................................................................................
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Удължаване на срокове, за които Община Бургас е предоставила за
безвъзмездно управление на Агенцията за социално подпомагане, помещения –
общинска собственост.
.......................................................................................................................................................
По т. 2 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Удължаване на срокове, за които Община Бургас е предоставила за безвъзмездно
управление на Агенцията за социално подпомагане, помещения – общинска
собственост.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:


Подкрепя т.5,т.6,т.7,т.8 и т.9 от предложения проект за решение като
законосъобразни.



Не подкрепя т.1,т.2,т.3,т.4,т.10 от предложения проект за решение като
законосъобразни, тъй като противоречи на чл.14, ал.7 от ЗОС.
......................................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
.......................................................................................................................................................
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Продажба на недвижим имот – ЧОС, намиращ се в кв. Лозово, гр. Бургас.
......................................................................................................................................................
По т. 3 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Продажба на недвижим имот – ЧОС, намиращ се в кв. Лозово, гр. Бургас.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
...........................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
....................................................................................................................................................
4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на нежилищни помещения, ЧОС на независимо женско
дружество „ Самосъзнание”гр. Бургас.
......................................................................................................................................................
По т. 4 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Предоставяне на нежилищни помещения, ЧОС на независимо женско дружество „
Самосъзнание”гр. Бургас.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
.......................................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
...................................................................................................................................................
5. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Продажба на 495/995 кв.м. идеални части общинска собственост от УПИ III –
54 в кв. 4 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас на физически лица.
...............................................................................................................................
По т. 5 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Продажба на 495/995 кв.м. идеални части общинска собственост от УПИ III – 54 в
кв. 4 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас на физически лица.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
..................................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските съветници
в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по правни въпроси и
обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка Дянкова,
Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
.....................................................................................................................................................
6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Продажба на недвижим имот – ЧОС, намиращ се в гр. Българово, Община
Бургас.
..................................................................................................................................................
По т. 6 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Продажба на недвижим имот – ЧОС, намиращ се в гр. Българово, Община Бургас.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
...........................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов.
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
.......................................................................................................................................................
7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Запазване предназначението на предоставените на Агенцията по заетостта, за
нуждите на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Бургас помещения, находящи се на ул.
„Перущица” № 67 и в административната сграда на ТД „Възраждане” в к-с „Меден
Рудник”за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проект,
финансиран от Оперативна програма „ Регионално развитие”.
...............................................................................................................................
По т. 7 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Запазване предназначението на предоставените на Агенцията по заетостта, за
нуждите на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Бургас помещения, находящи се на ул.
„Перущица” № 67 и в административната сграда на ТД „Възраждане” в к-с
„Меден Рудник”за период не по-малък от 5 години след приключване на
дейностите по проект, финансиран от Оперативна програма „ Регионално
развитие”.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
.......................................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов.
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
.......................................................................................................................................................
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Провеждане на процедура за публично – частно партньорство за изграждане
на плувен комплекс в УПИ I в кв. 56 по плана на ж. к. „Славейков”
......................................................................................................................................................
По т. 8 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Провеждане на процедура за публично – частно партньорство за изграждане на
плувен комплекс в УПИ I в кв. 56 по плана на ж. к. „Славейков”.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
............................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
......................................................................................................................................................
9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Отдаване под наем на имот – ЧОС, за дейността на „ Черноморска правна
общност” – Бургас, в бл. 143, ж. к. „Лазур” ет.1 – офис №1.
...............................................................................................................................
По т. 9 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Отдаване под наем на имот – ЧОС, за дейността на „ Черноморска правна
общност” – Бургас, в бл. 143, ж. к. „Лазур” ет.1 – офис №1.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
.................................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
......................................................................................................................................................
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в имот, ЧОС, находящ
се на IV етаж в сградата на ул. „Шейново” № 24, гр. Бургас.
.......................................................................................................................................................
По т. 10 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в имот, ЧОС, находящ се на
IV етаж в сградата на ул. „Шейново” № 24, гр. Бургас.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
...........................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
.....................................................................................................................................................
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Продажба на части от общински имот УПИ II, кв. 7 по плана на к-с „Братя
Миладинови”, кв. „ Работнически жилища”, гр. Бургас, на физически лица,
притежаващи жилища с право на строеж в жилищен блок №1.
...............................................................................................................................
По т. 11 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Продажба на части от общински имот УПИ II, кв. 7 по плана на к-с „Братя
Миладинови”, кв. „ Работнически жилища”, гр. Бургас, на физически лица,
притежаващи жилища с право на строеж в жилищен блок №1.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
...........................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
....................................................................................................................................................
12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Продажба на части от УПИ III, кв. 7 по плана на к-с „Братя Миладинови”, кв.
„ Работнически жилища”, гр. Бургас, на физически лица, притежаващи жилища с право
на строеж в жилищен блок № 2.
...............................................................................................................................
По т. 12 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Продажба на части от УПИ III, кв. 7 по плана на к-с „Братя Миладинови”, кв.
„ Работнически жилища”, гр. Бургас, на физически лица, притежаващи жилища с
право на строеж в жилищен блок № 2.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
............................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов.
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
...................................................................................................................................................
13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Избиране на управител на „Дезинфекционна станция – Бургас” ЕООД – гр.
Бургас.
...................................................................................................................................................
По т. 13 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Избиране на управител на „Дезинфекционна станция – Бургас” ЕООД – гр.
Бургас.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни със следното допълнение към т. 3 от решението:
 Преди подписване на договора за управление кандидата да представи
доказателства за липса на конфликт на интереси при упражняване на
дейността по смисъла на чл. 142 от Търговския закон.
...........................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
......................................................................................................................................................
14. Докладна записка от общинските съветници на СДС относно: Отлагане
изпълнение на решение по т. 66 от дневния ред на 16-то заседание на Общинския съвет
на гр. Бургас, проведено на 18 и 20. Декември.2008 Година.
.......................................................................................................................................................
По т. 14 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от общинските съветници на СДС относно: Отлагане изпълнение
на решение по т. 66 от дневния ред на 16-то заседание на Общинския съвет на гр.
Бургас, проведено на 18 и 20. декември.2008 година.
След разисквания и размяна на мнения с 6 гл.”за”, 0 гл.”против” и 1
гл.”въздържал се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразни.
..........................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
...................................................................................................................................................
15. Докладна записка от общински съветници от ПП „ АТАКА” относно:
Предоставяне на терени за изграждане на православни храмове в ж. р. „Меден Рудник”
и кв. „Победа”.
...............................................................................................................................
По т. 15 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от общинските съветници от ПП „ АТАКА” относно: Предоставяне
на терени за изграждане на православни храмове в ж. р. „Меден Рудник” и кв.
„Победа”.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя предложения проект за решение като законосъобразен със следната
редакционна забележка:
 Възлага на Общинската администрация да отреди терени за изграждането
на православни храмове, при възможност и след като предложението се
подложи на обществено обсъждане и в зависимост от резултатите да се
включи в Общия устройствен план.
...........................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов.
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
.......................................................................................................................................................
16. Докладна записка от групата общински съветници от ПП „ БСДП” относно:
Реално увеличение приходите на Община Бургас от Данък кучета и глоби съпътстващи
този данък, както и необходимостта за създаването на ефективен инструментариум за
събирането им.
.................................................................................................................................................
По т. 16 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от групата общински съветници на ПП” БСДП” относно: Реално
увеличение приходите на Община Бургас от Данък кучета и глоби съпътстващи
този данък, както и необходимостта за създаването на ефективен
инструментариум за събирането им.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Докладната записка да се препрати до Общинска администрация с препоръка да
организира обществено обсъждане на проблема с представители и на Съюза на
ветеринарните лекари.
...........................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
....................................................................................................................................................
17. Докладна записка от групата общински съветници от ПП „ БСДП” относно:
Извършване на некачествено ремонтно – асфалтови дейности по улиците на гр. Бургас.
...............................................................................................................................
По т. 17 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от общинските съветници от ПП „ БСДП” относно: Извършване на
некачествено ремонтно – асфалтови дейности по улиците на гр. Бургас.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:


От т. 1 до т. 11 от решенията в докладната записка с изключение на т. 8 да се
препратят до Общинска администрация за сведение.
 Подкрепя изречение първо в т. 8 .
...........................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов.
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
.......................................................................................................................................................
18. Отчет на Управителя на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас относно:
Точка № 22 от Решение № 6 по протокол № 16 от заседанието на Общинския съвет –
Бургас от 18.12.2008 година.
...........................................................................................................................................
По т. 18 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесения
отчет на Управителя на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас относно: Точка № 22
от Решение № 6 по протокол № 16 от заседанието на Общинския съвет – Бургас от
18.12.2008 година.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Приема отчета за сведение.
.......................................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов.
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
....................................................................................................................................................
19. Докладна записка от Деян Стойков общински съветник от ПП „АТАКА” и
председател на ПК по международно сътрудничество, оперативни програми и
неправителствени организации и попълване състава на комисията относно:
Предложение за предсрочно освобождаване на член от ПК по международно
сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации и попълване
състава на комисията.
....................................................................................................................................................
По т. 19 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Деян Стойков общински съветник от ПП „АТАКА” и председател
на ПК по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени
организации и попълване състава на комисията относно: Предложение за предсрочно
освобождаване на член от ПК по международно сътрудничество, оперативни
програми и неправителствени организации и попълване състава на комисията.
След разисквания и размяна на мнения с 6 гл.”за”, 0 гл.”против” и 1
гл.”въздържал се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразен.
.........................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов.
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
......................................................................................................................................................
20. Докладна записка от общинските съветници на СДС относно: Изменение и
допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламна и информационна
дейност на територията на Община Бургас.
..........................................................................................................................................
По т. 20 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от групата общински съветници на СДС относно: Изменение и
допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламна и информационна
дейност на територията на Община Бургас.
След разисквания и размяна на мнения с 6 гл.”за”, 0 гл.”против” и 1
гл.”въздържал се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразен.
..............................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов.
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
.......................................................................................................................................................
21. Докладна записка от Семир Абумелих общински съветник от ПП „ГЕРБ”
относно: Промяна в Наредбата за преместваемите обекти и рекламна и информационна
дейност на територията на Община Бургас.
...........................................................................................................................................
По т. 21 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Семир Абумелих общински съветник от групата на ПП”ГЕРБ”
относно: Промяна в Наредбата за преместваемите обекти и рекламна и
информационна дейност на територията на Община Бургас.
След разисквания и размяна на мнения с 6 гл.”за”, 0 гл.”против” и 1
гл.”въздържал се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Да се добави към проекта за решение следния текст: „ От всички
регистрирани като търговци по смисъла на чл. 56 от ЗУТ на територията на
Община Бургас лица, да се излъчат двама представители, които да имат
съвещателен глас в Комисията. В противен случай е налице конфликт на
интереси.
...........................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов.
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
..............................................................................................................................................
22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Одобрение на предварителен договор за учредяване право на строеж в УПИ –
I, кв. 14, по плана на зона „А” в ж. к. „Меден Рудник”, гр. Бургас, за изграждане на
Спортна зала с търговски център и подземен гараж, срещу построяване и предаване на
Община Бургас на обособена част от новопостроена сграда.
...............................................................................................................................
По т. 22 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Одобрение на предварителен договор за учредяване право на
строеж в УПИ – I, кв. 14, по плана на зона „А” в ж. к. „Меден Рудник”, гр. Бургас,
за изграждане на Спортна зала с търговски център и подземен гараж, срещу
построяване и предаване на Община Бургас на обособена част от новопостроена
сграда.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразен.
...............................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател: / П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
..............................................................................................................................................
23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Одобрение на предварителен договор за учредяване право на строеж в УПИ –
I, кв. 11, по плана на зона „А” в ж. к. „Меден Рудник”, гр. Бургас, за изграждане на
Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, срещу построяване
и предаване на Община Бургас обособена част от Новопостроена сграда.
...............................................................................................................................
По т. 23 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно:
Одобрение на предварителен договор за учредяване право на строеж в УПИ – I,
кв. 11, по плана на зона „А” в ж. к. „Меден Рудник”, гр. Бургас, за изграждане на
Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, срещу
построяване и предаване на Община Бургас обособена част от Новопостроена
сграда.
След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразен.
...........................................................................................................................................

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател:/ П /
/ Сн. Маджарова /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БУРГАС

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес 11.02.2009 година (сряда) от 11:00 часа в залата на Общинските
съветници в Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по
правни въпроси и обществен ред.
Присъстват: Снежина Маджарова – председател и членовете: Гинка
Дянкова, Деян Стойков, Антоанета Събкова, Петър Цонев, Вълчо Чолаков и
Златина Дукова.
Отсъстващи – Павел Маринов и Делян Иванов
Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по правни
въпроси и обществен ред при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
………………………………………………………………………………………………….
24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно:
- 1.Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до УПИ
за ПСОВ в имот пл. № 234, землище Изворище и ПУП – Парцеларен план за трасе на
главен колектор и водопровод за захранване на УПИ за ПСОВ в имот пл. № 234,
землище Изворище.
- 2. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабели 20kv за ел.
захранване на УПИ V – 8,19,34,35,36,37,44,47,48,292 в масив 82, местност „ Хайнлъка”,
землище Бургас.
- 3. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на дъждовен колектор за
отвеждане на дъждовните води от имот № 054006 и имоти № 125004,125006,125007 и
125008, питеен водопровод за имоти 54006,54004,125004,125008,125007 и 125006,
частична реконструкция на ЕП 20 KV в участъка от ст.1 до ст.4 и слаботокова тръбна
мрежа в участъка попадащ под пътен подход към имот 54006 в местността „ Герен
бунар” в землището на Долно Езерово.
…………………………………………………………………………………………………..
По т. 24 от дневния ред.
Постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред разгледа
внесената докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно:
- 1.Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до
УПИ за ПСОВ в имот пл. № 234, землище Изворище и ПУП – Парцеларен план за
трасе на главен колектор и водопровод за захранване на УПИ за ПСОВ в имот пл.
№ 234, землище Изворище.
- 2. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабели 20kv за ел.
захранване на УПИ V – 8,19,34,35,36,37,44,47,48,292 в масив 82, местност „
Хайнлъка”, землище Бургас.
- 3. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на дъждовен колектор
за отвеждане на дъждовните води от имот № 054006 и имоти №
125004,125006,125007
и
125008,
питеен
водопровод
за
имоти
54006,54004,125004,125008,125007 и 125006, частична реконструкция на ЕП 20 KV
в участъка от ст. 1 до ст. 4 и слаботокова тръбна мрежа в участъка попадащ под
пътен подход към имот 54006 в местността „ Герен бунар” в землището на Долно
Езерово.

След разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0
гл.”въздържали се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение като
законосъобразен.

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Р. Панайотова /

Председател:/ П /
/ Сн. Маджарова /

