ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Иванка Колева Кирякова – общински
съветник, председател на ПК по социални дейности на Общински
съвет – Бургас, относно: Предложение за отпускане на еднократна
финансова помощ на Петър Станков Станков от гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 43 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ, в размер на 1 000
(хиляда) лева на Петър Станков Станков – ЕГН
за заплащане
на поставените му при операцията остеопластини и последващото лечение
в болницата.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Увеличение числеността на медицинския
персонал към функция „Здравеопазване” – местни дейности
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 40 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се увеличи с две бройки средния медицински персонал към
функция „Здравеопазване” местни дейности, считано от 01.09.2007 година.
2. Да се увеличи фонд „Работна заплата” към функция
„Здравеопазване” местни дейности с 3 000 (три хиляди) лева.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Утвърждаване на средномесечни брутни
работни заплати, численост на персонала и ФРЗ за 2007 година
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава посочените в таблицата показатели за численост на
персонала и средства за работни заплати за 2007 година.
2. Утвърждава, считано от 01.07.2007 година и от 01.09.2007 година
за функция „Образование”, посочените в таблицата средни
месечни брутни работни заплати по дейности.
3. Утвърждава, считано от 01.07.2007 година и от 01.09.2007 година
посочените в Приложение № 1 – неразделна част от докладната
записка, средни месечни брутни работни заплати по учебни и
детски заведения, и годишен фонд „Работна заплата”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне на основната месечна работна
заплата на кметовете на кметствата при Община Бургас
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
УТВЪРЖДАВА посочените размери на основните месечни работни
заплати на кметовете на кметства в Община Бургас, считано от 01.07.2007
година:
1. Ахмед Сюлейман Гюдюлолу
с. Рудник
655 лв.
2. Ирина Христова Иванова
гр. Българово
555 лв.
3. Христо Иванов Колев
с. Равнец
555 лв.
4. Атанас Колев Петров
с. Маринка
555 лв.
5. Николай Илиев Георгиев
с. Черно море
555 лв.
6. Лиляна Сотирова Господинова с. Банево
555 лв.
7. Божан Желязков Божанов
с. Ветрен
555 лв.
8. Исмет Махмуд Реджеб
с. Драганово
450 лв.
9. Ганчо Паскалев Стоянов
с. Твърдица
450 лв.
10. Мехмед Мехмед Исуф
с. Изворище
450 лв.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца сираци – Йовка Василева и Мария Василева
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане на персонална пенсия на децата:
1. Йовка Манолова Василева - ЕГН
2. Мария Манолова Василева - ЕГН
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца сираци – Мария Ангелова
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане на персонална пенсия на Мария Ангелова Ангелова
– ЕГН
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в с.Банево, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Янка Господинова Липинска с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Варна, ул. „Княз Николаевич” № 6, вх.В, чрез
пълномощника й Гюлсюм Али Изет с ЕГН
и постоянен адрес:
гр.Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.61, вх.3, ет.5, с пълномощно рег.№ 3849 от
21.11.2006 г. на нотариус Диана Райнова, недвижим имот, представляващ
45 (четиридесет и пет) кв.м. идеални части от УПИ ІV-626 (четири римско
тире шестстотин двадесет и шест) в кв.43 (четиридесет и три) по плана на
с.Банево, Община Бургас, целият с площ 985 (деветстотин осемдесет и пет)
кв.м., при граници: север – улица; изток – УПИ V-627; юг – УПИ ХІІІ1260; запад – УПИ ІІІ-625, за сумата 1 600 (хиляда и шестстотин) лева, без
ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Григорий Манолов – общински
съветник, председател на ПК по транспорт и съобщения и Сава
Масларов – общински съветник, председател на ПК по
евроинтеграция, относно: Отмяна на решения по Протокол № 47 от
25.04.2007 г., с продължение на 04.05.2007 г., относно изменение и
допълнение на „Ред и условия за издаване на разрешения за
таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бургас”
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Отменя точки 5 и 6 от решението на Общински съвет – Бургас, по
Протокол № 47 от 25.04.2007 година, относно изменение и допълнение на
„Ред и условия за издаване на разрешение за таксиметров превоз на
пътници на територията на Община Бургас”, поради тяхната
незаконосъобразност, а именно:
Точка 5. В чл.6, в “Документи за превозвача” се създава нова т.9 със
следното съдържание:
“9. Удостоверение за включване на автомобилите на превозвача към
системата “Жълт пръстен”.”

Точка 6. В чл.6, в “Документи за автомобилите и водачите”, текстът
на т.8 придобива следната редакция:
“8. “Удостоверение от “Сдружението на таксиметровите компании –
Бургас” за наличие на нарушения, установени по реда на Наредба № 34 от
06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници.”
2. Общинската администрация да инициира среща със „Сдружението
на таксиметровите компании – Бургас” и „Асоциация на таксиметровите
синдикати в България” – клон Бургас, на която да бъде уточнен механизма
и начина за включване в системата „Жълт пръстен” на територията на
Община Бургас.”
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ІХ, кв.24 по плана на
ж.к. „Изгрев”, гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 13
гласа „за”, против – 8, въздържали се – 16,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка и предложения проект за решение.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост на Община
Бургас и физически лица в недвижими имоти – УПИ ХХV-723 и
УПИ ХХVІ-723 в кв.27 по ПУП-ПРЗ на вилна зона „Минерални
бани”, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Катя
Крумова Обрейкова с ЕГН
и Мирослав Красимиров Обрейков
с ЕГН
и двамата с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.
„Възраждане” бл.14, вх.Г, ет.5, чрез извършване на замяна на недвижими
имоти, представляващи идеални части от УПИ ХХV-723 (двадесет и пет
римско тире седемстотин двадесет и три) и УПИ ХХVІ-723 (двадесет и
шест римско тире седемстотин двадесет и три) в кв.27 (двадесет и седем)
по плана на вилна зона „Минерални бани”, Община Бургас, съответстващи
на квотите на собственост на двете страни, както следва:

1. Община Бургас прехвърля в собственост на Катя и Мирослав
Обрейкови собствените си 587/880 (петстотин осемдесет и седем върху
осемстотин и осемдесет) кв.м. идеални части от УПИ ХХV-723 (двадесет и
пет римско тире седемстотин двадесет и три) в кв.27 (двадесет и седем) по
плана на вилна зона „Минерални бани”, Община Бургас, целият с площ
880 (осемстотин и осемдесет) кв.м., при граници: север – улица; изток –
УПИ ХХІV; юг – край на регулацията; запад – УПИ ХХVІ, с пазарна
стойност 36 400 (тридесет и шест хиляди и четиристотин) лева, без ДДС.
2. Мирослав Красимиров Обрейков прехвърля в собственост на
Община Бургас собствените си 587/910 (петстотин осемдесет и седем
върху деветстотин и десет) кв.м. идеални части от УПИ ХХVІ-723
(двадесет и шест римско тире седемстотин двадесет и три) в кв.27
(двадесет и седем) по плана на вилна зона „Минерални бани”, Община
Бургас, целият с площ 910 (деветстотин и десет) кв.м., при граници: север
– улица; изток – УПИ ХХV-723; юг край на регулацията; запад – УПИ
ХХVІІ-723, с пазарна стойност 36 400 (тридесет и шест хиляди и
четиристотин) лева.
В резултат на замяната Община Бургас придобива в собственост
целия УПИ ХХVІ-723 (двадесет и шест римско тире седемстотин двадесет
и три) в кв.27 (двадесет и седем), а Катя и Мирослав Обрейкови
придобиват собствеността върху УПИ ХХV-723 (двадесет и пет римско
тире седемстотин двадесет и три) в кв.27 (двадесет и седем) по плана на
вилна зона „Минерални бани”, Община Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
намиращ се във вилна зона „Минерални бани”, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 38 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Лиандър Веселинов Минков с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Климент Охридски” № 27, недвижим имот
– частна общинска собственост, представляващ 125/1000 (сто двадесет и
пет върху хиляда) кв.м. идеални части от УПИ VІІ-331, 741, 332 (седем
римско тире триста тридесет и едно, седемстотин четиридесет и едно,
триста тридесет и две) в кв.15 (петнадесет) по плана на вилна зона
„Минерални бани”, Община Бургас, целият с площ 1000 (хиляда) кв.м., при
граници: изток – УПИ VІІІ-333, 334; запад – УПИ VІ; север – улица; юг –
УПИ Х-305, 306, за сумата от 12 000 (дванадесет хиляди) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
12. 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 30 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на поземлен имот – частна общинска
собственост, находящ се в местността „Новата чешмичка”, в землището на
кв. „Меден Рудник”, гр.Бургас, с ЕКНМ 00017, представляващ имот №
070046 (нула, седем, нула, нула, четири, шест) – нива, девета категория,
целият с площ 6.600 (шест цяло и шестстотин) дка, актуван с Акт №
4731/15.08.2007 г. на Община Бургас, при граници и съседи: имот №
000196 – полски път на Община Бургас; имот № 070033 – нива,
собственост на Димитър Тодоров Димитров; имот № 070034 – нива на
Златка Тодорова Бахчеванова; имот № 070035 – нива на Тодорка Стоянова
Василева; имот № 070012 – нива, собственост на Зюмбюла Иванова
Калоянова; имот № 070013 – нива, собственост на Гинка Иванова
Атанасова и имот № 070047 – нива, собственост на Община Бургас, с
пазарна стойност 1 980 (хиляда деветстотин и осемдесет) лева,

с
поземлен имот, находящ се в местността „Кара баир”, в землището
на кв. „Меден Рудник”, гр.Бургас, с ЕКАТТЕ 99017, представляващ имот
№ 100016 (едно, нула, нула, нула, едно, шест) – нива, четвърта категория,
целият с площ 4.332 (четири цяло триста тридесет и два) дка по КВС,
собственост на Златка Панайотова Войнова с ЕГН
и постоянен
адрес: гр.Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл.413, вх.2, ет.5, Филка
Панайотова Димитрова с ЕГН
и постоянен адрес: гр.Бургас,
ж.к. „Меден Рудник”, ул. „Роден край” № 22 и Стоян Панайотов Стоянов с
ЕГН
и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, ул.
„Тополица” № 28, съгласно нот.акт № 126, том ІІ-а, рег.№ 1798, дело №
505/1999 г., при граници и съседи: имот № 000106 – полски път,
собственост на Община Бургас, 000055 – местен път, собственост на
Община Бургас, имот № 000670 – полски път, собственост на Община
Бургас, имот № 100013 – нива, собственост на наследници на Калинка
Милева Димитрова, имот № 000337 – др. воден терен, собственост на
държавата, с пазарна стойност 1 976 (хиляда деветстотин седемдесет и
шест) лева.
Разликата в стойностите на заменяемите имоти, в размер на 4
(четири) лева, следва да се заплати от Златка Панайотова Войнова, Филка
Панайотова Димитрова и Стоян Панайотов Стоянов на Община Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ–64 в кв.14 по плана на
с.Маринка, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 32 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Надежда Крумова Тодорова с ЕГН
и
постоянен адрес: с.Маринка, Община Бургас, ул. „М.Герджиков” № 19,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 174/834
кв.м. идеални части от УПИ ХІІІ-64 в кв.14 по плана на с.Маринка,
Община Бургас, целият с площ от 834 кв.м., при граници: север – УПИ ІІ59; изток – УПИ ІІІ-60; юг – УПИ ХІІ-65; запад – улица, на стойност 8 000
(осем хиляди) лева, без ДДС.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Стоянов Стоянов –
общински съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска
агенция за приватизация, относно: Предложение за приемане на
минимална конкурсна цена за продажба на обособен обект на ул.
”Хр.Ботев” № 13, ет.4, в УПИ ІІІ, кв.80, гр.Бургас
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на докладната записка.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Стоянов Стоянов –
общински съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска
агенция за приватизация, относно: Допълване структурата на
Общинска агенция за приватизация – Бургас
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА допълване структура на Общинската агенция за
приватизация – гр.Бургас, както следва:
Било:
налични 5 щатни длъжности;
Става:
6 щатни длъжности, като разкрива нова щатна длъжност
– касиер.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Емилия Драганова – управител на
„Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД, относно: Неотложен
ремонт на част от сградата на лечебното заведение
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 33 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане на финансова помощ – около 30 000
(тридесет хиляди) лева, за извършване на неотложните ремонтни работи на
части от сградата на „Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Евелина Трошанова – управител
на „СБАЛПФЗ – Бургас” ЕООД, относно: Отпускане на средства за
закупуване на медицинска апаратура
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 34 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане на необходимите средства на
„СБАЛПФЗ–Бургас” ЕООД, описани в докладната записка, за извършване
ремонт на сградата и закупуване на медицинска апаратура, които да бъдат
предвидени в актуализацията на Бюджет – 2007 на Община Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев – общински
съветник, относно: Поставяне на светофарна уредба на бул.
”Димитър Димов” – гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 35 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие да се постави светофарна уредба на бул. „Димитър
Димов” до бл.28 и бл.29 в ж.к. „Зорница”, като необходимите средства за
изграждането й да бъдат предвидени в Бюджет – 2008 година.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Соня Георгиева и Руси Куртлаков –
общински съветници, относно: Удостояване със званието „Почетен
гражданин на Бургас” на Райна Рачева – художник и преподавател
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА със званието „Почетен гражданин на Бургас” –
РАЙНА РАЧЕВА – художник и преподавател.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Симеон Георгиев Симеонов –
общински съветник, относно: Удостояване със званието „Почетен
гражданин на Бургас” на з.м.с. Стефан Иванов
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
За огромния му принос към бургаския спорт и във връзка с неговият
50-годишен юбилей, присъжда званието „Почетен гражданин на гр.Бургас”
на з.м.с. СТЕФАН ИВАНОВ.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
21. МОЛБА от ликвидаторите на „Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина – Бургас” ЕООД в ликвидация,
относно: Бракуване на дълготрайни активи по списък
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 36 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за бракуване на дълготрайни активи в сградата
на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД –
Бургас в ликвидация, съгласно приложените към молбата списъци.
Физическата им ликвидация да се извърши чрез разкомплектоване на части
и компоненти (секции), които да бъдат оценени, опаковани и предадени на
вторични суровини.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от проф.д-р Стефан Атанасов Чапкънов
– общински съветник, относно: Оползотворяване на сума, отпусната
на ПФА „Странджа” –Бургас за пътни разходи и медицински
застраховки за турне в гр.Гваделупе, Мексико
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 29 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Сумата от 36 800 (тридесет и шест хиляди и осемстотин) лева,
отпусната на ПФА „Странджа” за турне в гр.Гваделупе, Мексико, да бъде
изразходвана за рекламни материали, репертоар, ушиване и ремонт на
сценични костюми.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас относно: Избиране на временно изпълняващ
длъжността кмет на Община Бургас и избиране на временно
изпълняващи длъжността кмет на кметство в съставни селища на
Община Бургас до полагане на клетва от новоизбран кмет
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. ИЗБИРА Васил Иванов Караманов – първи заместник-кмет на
Община Бургас, за временно изпълняващ длъжността кмет на Община
Бургас, за срок от края на настоящия мандат на кмета Йоан Кирилов
Костадинов, до полагане на клетва от новоизбрания кмет, под условие, че
Йоан Кирилов Костадинов се регистрира като кандидат за предстоящите
местни избори.
2. ИЗБИРА:
2.1. Мария Ганчева Ненова – секретар на кметство гр.Българово,
Община Бургас, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
гр.Българово, Община Бургас, за срок от края на настоящия мандат на
кмета Ирина Христова Иванова до полагане на клетва от новоизбрания
кмет, под условие, че Ирина Христова Иванова се регистрира като
кандидат за предстоящите местни избори;

2.2. Костадинка Иванова Христова – секретар на кметство гр.Банево,
Община Бургас, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
с.Банево, Община Бургас, за срок от края на настоящия мандат на кмета
Лиляна Сотирова Господинова до полагане на клетва от новоизбрания
кмет, под условие, че Лиляна Сотирова Господинова се регистрира като
кандидат за предстоящите местни избори;
2.3. Радка Тодорова Гъдева – секретар на кметство с.Ветрен, Община
Бургас, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Ветрен,
Община Бургас, за срок от края на настоящия мандат на кмета Божан
Желязков Божанов до полагане на клетва от новоизбрания кмет, под
условие, че Божан Желязков Божанов се регистрира като кандидат за
предстоящите местни избори;
2.4. Айтен Мюмюн Сали – секретар на кметство с.Драганово,
Община Бургас, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
с.Драганово, Община Бургас, за срок от края на настоящия мандат на
кмета Исмет Махмуд Реджеб до полагане на клетва от новоизбрания кмет,
под условие, че Исмет Мехмед Реджеб се кандидатира за предстоящите
местни избори;
2.5. Селиме Исмаил Ахмед – секретар на кметство с.Изворище,
Община Бургас, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
с.Изворище, Община Бургас, за срок от края на настоящия мандат на кмета
Мехмед Мехмед Исуф до полагане на клетва от новоизбрания кмет, под
условие, че Мехмед Мехмед Исуф се регистрира като кандидат за
предстоящите местни избори;
2.6. Венета Георгиева Марчева – секретар на кметство с.Маринка,
Община Бургас, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
с.Маринка, Община Бургас, за срок от края на настоящия мандат на кмета
Атанас Колев Петров до полагане на клетва от новоизбрания кмет, под
условие, че Атанас Колев Петров се регистрира като кандидат за
предстоящите местни избори;
2.7. Петранка Михайлова Райкова – старши специалист в кметство
с.Равнец, Община Бургас, за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство с.Равнец, Община Бургас, за срок от края на настоящия мандат на
кмета Христо Иванов Колев до полагане на клетва от новоизбрания кмет,
под условие, че Христо Иванов Колев се регистрира като кандидат за
предстоящите местни избори;

2.8. Таня Петрова Атанасова – секретар на кметство с.Рудник,
Община Бургас, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
с.Рудник, Община Бургас, за срок от края на настоящия мандат на кмета
Ахмед Сюлейман Гюдюлолу до полагане на клетва от новоизбрания кмет,
под условие, че Ахмед Сюлейман Гюдюлолу се регистрира като кандидат
за предстоящите местни избори.
..........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община
Бургас,
относно:
Определяне
наименование,
административен център, територия и граници на кметства,
създадени по силата на закон
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. ОПРЕДЕЛЯ за новосъздаденото кметство за село Брястовец,
Община Бургас, с население към 03.08.2007 година – 244 души:
Наименование – село Брястовец;
Административен център – село Брястовец;
Територия:
• Обща площ – 29 350 дка (в т.ч. 701 дка в регулация и 28 649
дка извън регулация)
• Граници:
Северозапад - землище с.Драганово, Община Бургас;
Север
- землище с.Драганово, Община Бургас;
- землище с.Белодол, Община Поморие;
- землище с.Бата, Община Поморие;

Изток
Югоизток
Юг
Югозапад

-

землище с.Дъбник, Община Поморие;
землище гр.Каблешково, Община Поморие;
землище с.Лъка, Община Поморие;
землище с.Рудник, Община Бургас;
землище с.Изворище, Община Бургас;

2. ОПРЕДЕЛЯ за новосъздаденото кметство за село Димчево,
Община Бургас, с население към 03.08.2007 година – 168 души:
Наименование – село Димчево;
Административен център – село Димчево;
Територия:
• Обща площ – 16 816 дка (в т.ч. 296 дка в регулация и 7 265 дка
припадаща се площ от езеро „Мандра” към землището и 9 255
дка извън регулация)
• Граници:
Запад
- язовир „Мандра”;
Северозапад - язовир „Мандра”;
Север
- язовир „Мандра”;
Изток
- язовир „Мандра”
Югоизток - землище с.Извор, Община Созопол;
Юг
- землище с.Извор и землище с.Зидарово,
Община Созопол;
Югозапад - река „Изворска” откъм землището на с.Присад,
Община Созопол;
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Актуализация на Комплексна програма за
намаляване на емисиите на замърсители и достигане на утвърдените
норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на
Община Бургас и разширяване на обхвата за замърсителите – бензен
и фини прахови частици
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Комплексна програма за намаляване нивата на
замърсителите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в
атмосферния въздух на територията на Община Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти – УПИ ІІ и
УПИ ІІІ-1267 в кв.50 по ПУП-ПРЗ на с.Банево, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 24
гласа „за”, против – 5, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на общински жилища за
обезщетение на собственици на отчуждени имоти
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 28 гласа „за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Променя предназначението от жилища за настаняване под наем на
граждани с установени жилищни нужди в такива за обезщетяване на
бивши собственици, чийто имоти са отчуждени за общински нужди, на
следните общински жилища:
• Апартамент № 73, намиращ се на ет.3, вх.Г, бл.136, ж.к. „Меден
Рудник”, гр.Бургас, с площ 71.52 кв.м., състоящ се от две стаи,
кухня и сервизни помещения, ведно с изба № 73 с площ 3.77 кв.м.
и 1.087% идеални части, съответстващи на 8.30 кв.м. идеални
части от общите части на сградата и от правото на строеж върху
земята, актуван с Акт № 693/19.01.1998 година за частна
общинска собственост на Община Бургас;

• Апартамент № 91, намиращ се на ет.3, вх.Е, бл.128, ж.к. „Меден
Рудник”, гр.Бургас, с площ 71.52 кв.м., състоящ се от две стаи,
кухня и сервизни помещения, ведно с изба № 91 с площ 3.63 кв.м.
и 1.330% идеални части, съответстващи на 8.35 кв.м. идеални
части от общите части на сградата и от правото на строеж върху
земята, актуван с Акт № 685/16.01.1998 година за частна
общинска собственост на Община Бургас;
2. Жилищата по т.1 да бъдат предоставени съответно първото – на
Керана Николова Николова, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Меден
Рудник”, бл.136, вх.Г, ет.3, ап.78, ЕГН
Никола Желязков
Николов, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Тракиец № 10, ЕГН
и Влади Желязков Николов, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.
„Меден Рудник”, бл.52, вх.1, ет.9, ЕГН
а второто – на Богдан
Илиев Богданов с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Македония” № 11, вх.Б,
ет.3, ап.5, ЕГН
като обезщетение за отчуждените от
наследодателите им недвижими имоти, за което кметът на Община Бургас
да издаде заповеди по чл.100 ЗТСУ (отм. ДВ бр.1/2001 г.)
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ІV, кв.5 по плана на ПЗ
„Победа”, гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 5
гласа „за”, против – 16, 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)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на идеална част от имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-907, кв.170
по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, ул. „Иван Богоров” № 42 (Н.Юшизаде)
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 19
гласа „за”, против – 4, въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на идеална част от имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-907, кв.170
по плана на ЦГЧ – Бургас, ул. „Иван Богоров” № 42 (Балтови)
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 19
гласа „за”, против – 4, въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на идеална част от имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-907, кв.170
по плана на ЦГЧ – Бургас, ул. „Иван Богоров” № 42 (Клинков)
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 18
гласа „за”, против – 3, въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за
трасе на канализация до имот с пл.№ 8, масив 60, в местност „Под
шосето”, в землището на гр.Бургас
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26
гласа „за”, против – 3, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на канализация до имот с
пл.№ 8, в масив 60, в местност „Под шосето”, в землището на гр.Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълнение в списъка за изплащане на
транспортни разходи на длъжностни лица, които имат право на
същите
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 30 гласа „за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Ежемесечно да бъдат закупувани още две карти за цялата градска
мрежа, за отдел „Инвеститорски контрол” към Дирекция „Устройство на
територията, архитектура и строителство”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев – общински
съветник, относно: Промяна на транспортна схема в кв. „Сарафово”
на автобусна линия № 15
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Общинската администрация да проучи възможността за изграждане
на спирка и обръщало на автобусите в кв. „Сарафово” в края на ул. ”Ангел
Димитров”.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за
празника на с.Рудник, Община Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, със
17 гласа „за”, против – 2, въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за
празник на меда в гр.Бургас
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, със
17 гласа „за”, против – 5, въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отпускане на финансови средства за
детски хор „Милка Стоева”, за участие в Международен хоров
фестивал – Гърция
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 27 гласа „за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА финансови средства в размер на 4 000 (четири хиляди)
лева, за участие на Детски хор „Милка Стоева”, в Международен хоров
фестивал – гр.Кардица, Гърция.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за удостояване със званието
„Почетен гражданин на Бургас” на кап. Иван Крачолов, к.д.п.
Николай Мавродиев и к.д.п. Тодор Камбуров
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА със званието „Почетен гражданин на град Бургас”:
• кап. Иван Боянов Крачолов
• к.д.п. Николай Сотиров Мавродиев
• к.д.п. Тодор Петков Камбуров
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Именуване на улици, намиращи се в
с.Ветрен, Община Бургас
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИМЕНУВА улици в село Ветрен, Община Бургас, по осови точки
(о.т.) в съответствие с приложената към докладната записка, схема –
извадка от ПУП на село Ветрен, както следва:
• ул. „Странджа”
от о.т.1 до о.т.5
• ул. „Средна гора”
от о.т.4 до о.т.16
• ул. „Васил Левски”
от о.т.72 през о.т.73, о.т.115 до о.т.116
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на
финансови средства за участие в Петия национален фестивал на
мажоретния танц с международно участие „Златен помпон” Албена
– Добрич
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 28 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА 2 885 (две хиляди осемстотин осемдесет и пет) лева на
Мажоретния състав при ОУ „Братя Миладинови” – Бургас за обезпечаване
участието им в Петия национален фестивал на мажоретния танц, с
международно участие „Златен помпон” Албена – Добрич, м. септември
2007 година.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Симеон Георгиев Симеонов –
общински съветник, относно: Отпускане на финансови средства за
отпечатване на представената от Иван Желязков Бубалов, книга
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 30 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА сумата от 3 500 (три хиляди и петстотин) лева на Иван
Желязков Бубалов, за отпечатване в подходящ вид на представената от
него книга.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници, относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Рачев
Пенков от гр.Бургас, за закупуване и имплантиране на постоянен
електрокардиостимулатор
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 29 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да бъде предоставена на Валентин Рачев Пенков от гр.Бургас
еднократна финансова помощ в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за
закупуване и имплантиране на постоянен електрокардиостимулатор
(пейсмейкър).
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отпускане на средства за Хор „Родна
песен” за участие в Международен хоров конкурс в гр.Прага и
пренасочване на гласувани средства, неоползотворени от хора за
участие във фестивали
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 30 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Остатък от 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева от вече
гласуваната сума на сесия през м. март да бъде пренасочена за новото
участие на хор „Родна песен” в Международния фестивал в гр.Прага –
Чехия.
2. Да се отпуснат допълнително 2 400 (две хиляди и четиристотин)
лева необходими за реализиране на това участие.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Соня Стоянова Георгиева –
общински съветник, председател на ПК по култура и
вероизповедания и Бранимир Харалампиев Петров – общински
съветник, относно: Приемане статут на Хорово общество „Родна
песен” при Община Бургас
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Статут на Хорово общество „Родна песен” при Община
Бургас.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Димитър Тотев Енчев – управител
на „Стоматологичен център І – Бургас” ЕООД, относно:
Преименуване на лечебното заведение
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРЕИМЕНУВА „Стоматологичен център I – Бургас” ЕООД в
лечебно заведение с наименование: „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I – БУРГАС”
ЕООД, с предмет на дейност: осъществяване на доболнична помощ по
дентална медицина.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно:
І. Споразумение за предоставяне на финансиране по проекти за
Община Бургас, сключено между Министерство на финансите,
Министерство на регионалното развитие и благоустрояване и
Община Бургас;
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Потвърждава действията, във връзка със сключване на
споразумението, предприети до момента.
2. Упълномощава Кмета на Общината и/или изпълняващия
длъжността Кмет, за изпълнение на поетите ангажименти по
споразумението.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно:
...........................................................................................................
ІІ. Актуализация на разчета за капиталови разходи – 2007 година;
...........................................................................................................
В резултат на поименно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с
мнозинство от 31 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се предостави на обект „Младежки културен център” сумата от
5 500 (пет хиляди и петстотин) лева.
2. Сумата да се вземе от обект № 367 „Дъждовен канал Товарна гара
и Хлебозавод – ез. „Вая” (ИБФ).
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на
Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
47. МОЛБА за опрощаване на данъчни задължения
...........................................................................................................
След явно гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се опрости задължението на Апостол Илиев
Стоянов.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 51
На 24 септември 2007 година (понеделник), 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 ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас.
...........................................................................................................
ДНЕВЕН РЕД:
...........................................................................................................
47. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас относно: Избиране на временно изпълняващ
длъжността кмет на Община Бургас и избиране на временно
изпълняващи длъжността кмет на кметство в съставни селища на
Община Бургас до полагане на клетва от новоизбран кмет
...........................................................................................................
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28
гласа „за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. ИЗБИРА Васил Иванов Караманов – първи заместник-кмет на
Община Бургас, за временно изпълняващ длъжността кмет на Община
Бургас, за срок от края на настоящия мандат на кмета Йоан Кирилов
Костадинов, до полагане на клетва от новоизбрания кмет, под условие, че
Йоан Кирилов Костадинов се регистрира като кандидат за предстоящите
местни избори.
...........................................................................................................
ПРОТОКОЛИСТ: (п) С.Иванова
Вярно с оригинала`
ПРОТОКОЛИСТ:
(С.Иванова)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Р.Куртлаков

