ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания.
2. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Приемане на общинска програма и стратегия за контрол и превенция на
ХИВ/СПИН и ППБ и утвърждаване на финансова програма за обезпечаване на
дейности за 2004 година.
3. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Осигуряване работно облекло на работещите по Национална програма “От
социални помощи към осигуряване на заетост” 2004 година.
4. Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно:
Приемане на Европейската харта за участие на младите хора в живота на
общините и региона.
5. Искане от Димитър Стоянов и група общински съветници, относно:
Допълване чл.58, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на
Община Бургас.
6. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник от “Коалиция за
Бургас” и група общински съветници, относно: Промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с
Общинската администрация в Община Бургас.
7. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация, относно: Закриване на процедурата за

приватизация и изваждане на обекти от Списъка за приватизация на Община
Бургас.
8. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация, относно: Допълване на Списъка с обекти
за приватизация на Община Бургас, съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от
ЗПСК.
9. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация, относно: Допълване на списъка за
приватизация, съгласно чл.3, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗПСК – ДВ бр.28/2002 г.
10. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Допълнение на проект за решение на Общински съвет Бургас по т.12 от
Протокол № 5 от 29.01.2004 г. към докладна записка вх.№ ОбС-08-00-197 от
12.05.2003 г. за предоставяне под наем на част от имот – публична общинска
собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Зорница” бл.47, вх.7 на Съюза на
слепите – Регионална организация – Бургас.
11. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на РСО
на слепите – Бургас.
12. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Настаняване на сдружение “Самотна майка” гр.Бургас в имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.53 между вх.8
и вх.9.
13. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Замяна на общински имот – частна общинска собственост, представляващ
УПИ VІІ в кв.5 по ПУП на кв. “Сарафово”, гр.Бургас с част от имот пл.№ 915 в
кв.32 по плана на същия квартал, собственост на физическо лице.
14. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Замяна на общински имот – частна общинска собственост, представляващ
УПИ ІV и УПИ VІ, кв.5 по ПУП на кв. “Сарафово”, гр.Бургас с част от имот
пл.№ 915 в кв.32 по плана на същия квартал, собственост на физическо лице.
15. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник, относно:
Определяне размера на възнагражденията на управителите на лечебни
заведения – ЕООД с общинска собственост.

16. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
двустаен апартамент, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Славейков” бл.68-І, вх.4,
ет.5, ап.десен, с жилище собственост на физическо лице по пазарни цени.
17. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, за
фондация “Нов човек” – Бургас.
18. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска
собственост, отреден за православен храм, чрез провеждане на търг по реда на
НРПУРОИ.
19. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Изкупуване на идеални части от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в с.Банево, Община Бургас.
20. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Ликвидиране на съсобственост, чрез изкупуване на общинските идеални части
от недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-24 в кв.22 по плана на гр.Бургас,
между Община Бургас и Църковно настоятелство при храм “Св.Атанасий” –
Бургас.
21. Докладна записка от общинските съветници от Коалиция “Център”,
относно: Изменение на решение на Общински съвет Бургас, взето по точка 7
от Протокол № 7/15.03.2004 година.
22. Докладна записка от общинските съветници Юлия Маринова, Кънчо
Марангозов и Боян Будаков, относно: Финансирането на отбор по математика
от ОУ “Св. Княз Борис І” гр.Бургас, за участие в ІХ-ти Национален
математически турнир “Акад. Кирил Попов” гр.Шумен.
23. Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник “ВМРОБНД”, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на І-ви етаж на
магазин “Краснодар”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
1. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Приемане на общинска програма и стратегия за контрол и превенция на
ХИВ/СПИН и ППБ и утвърждаване на финансова програма за обезпечаване
на дейности за 2004 година.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 1, въздържали се 4,
Р Е Ш И:
1. Приема Общинска програма и стратегия за контрол и превенция на
ХИВ/СПИН и ППБ 2003-2007.
2. Приема финансова програма за обезпечаване на дейности по Общинската
стратегия за контрол и превенция на ХИВ/СПИН и ППБ за 2004 година, в
размер на 5 000 лева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
2. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Осигуряване работно облекло на работещите по Национална програма “От
социални помощи към осигуряване на заетост – 2004”.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. В рамките на предвидените по Програмата 5 900 лева бюджетни средства
да се закупи работно облекло на работещите по Национална програма “От
социални помощи към осигуряване на заетост” 2004 г. по длъжности, както
следва:
¾ Организатори
- панталон и елек;
¾ Общи работници
- панталон, рубашка и елек;
¾ Санитари
- панталон и елек;
2. На работното облекло да се постави отличителен знак на Община Бургас.
3. Срокът за износване се определя със срока на трудовия договор –
31.12.2004 година.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
3. Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно:
Приемане на Европейската харта за участие на младите хора в живота на
общините и региона.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет – Бургас се присъединява към Европейската харта
за участието на младите хора в живота на общината и региона, и
заложените в нея принципи.
2. Задължава Общинската администрация:
2.1. Да прилага в работата си политика, съгласно чл.1 (ал.1-33) от
Хартата;
2.2. Да разработи и внесе в Общински съвет Бургас предложения за
изпълнение на задължителните условия, регламентирани в чл.2
(ал.34-42) от Хартата, в двумесечен срок от приемането й.
3. В края на първото полугодие кметът на Общината да внесе
информация за резултатите от изпълнение на отговорностите,
произтичащи от подписаните документи.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
4. Искане от Димитър Стоянов и група общински съветници, относно:
Допълване чл.58, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на
Община Бургас.
…………………………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас
Р Е Ш И:
Допълва ал.1 на чл.58 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на
Община Бургас, като след второто изречение се добавя трето изречение, със
следния текст: “Управителите, прокуристите и изпълнителните членове,
по отношение на представляваните от тях общински еднолични
търговски дружества могат да внасят в Общинския съвет проекти за
решения.”
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
5. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник от “Коалиция
за Бургас” и група общински съветници, относно: Промяна в Правилника
за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с
Общинската администрация в Община Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 15 гласа “за”, против – 8,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Не приема предложения проект за решение в докладната записка.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
6. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация, относно: Закриване на процедурата за
приватизация и изваждане на обекти от Списъка за приватизация на
Община Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Закрива процедурата за приватизация и изважда от Списъка за
приватизация на Община Бургас, следните обекти:
¾ Парокотелно, ж.к. “Зорница” - до блок № 14;
¾ Магазин № 5, ж.к. “Славейков”, блок № 55 – до вх. “Р”;
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
7. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация, относно: Допълване на Списъка с
обекти за приватизация на Община Бургас, съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3,
т.2 от ЗПСК.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Приема допълнение към Списъка за приватизация на Община Бургас,
съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, със следните имоти:
¾ Магазин “Пиргос”, ж.к. “Лазур”, бл. 5 – партер, гр.Бургас, инв.№ 8,
балансова стойност към 31.12.2003 г. – 259.80 лева;
¾ Магазин “Ален мак”, бул. “Демокрация” № 100 – партер, гр.Бургас – 51
кв.м., инв.№ 770, балансова стойност към 31.12.2003 г. – 2 457.89 лева;
¾ Магазин “Република”, ул. “Цар Симеон І” № 111 – партер, гр.Бургас – 52
кв.м., инв.№ 792, балансова стойност към 31.12.2003 г. – 3 016.79 лева;
¾ Магазин “Черноморец”
,л. “Христо Ботев” № 50 – партер, гр.Бургас – 70
кв.м., ивн.№ 808, балансова стойност към 31.12.2003 г. – 4 183.66 лева;
¾ Магазин “Лотос”, ул. “Гладстон” № 107 – партер, гр.Бургас – 57 кв.м.,
инв.№ 1302, балансова стойност към 31.12.2003 г. – 2 296.98 лева;
¾ Магазин “Марица”, бул. “Ст. Стамболов” № 47 “А” – партер, гр.Бургас –
110 кв.м., инв.№ 896, баланс. стойност към 31.12.2003 г. – 12 138.19 лева;

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обособените
обекти, сключването на договори за наем, аренда, дялово участие,
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за
кредити с общински имоти, включени в Списъците за приватизация на
Община Бургас, съгласно чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
8. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация, относно: Допълване на списъка за
приватизация, съгласно чл.3, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗПСК – ДВ бр.28/2002 г.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Съгласно чл.3, ал.2 и ал.3, т.2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, допълва Списъка за приватизация на
общинското участие в капитала на търговските дружества (Приложение № 1).
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
10. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Допълнение на проект за решение на Общински съвет Бургас по т.12 от
Протокол № 5 от 29.01.2004 г. към докладна записка вх.№ ОбС-08-00-197
от 12.05.2003 г. за предоставяне под наем на част от имот – публична
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Зорница” бл.47, вх.7
на Съюза на слепите – Регионална организация – Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за клубна дейност на Съюза на слепите в
България – Регионална организация, за срок от 3 (три) години, част от
недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Бургас,
ж.к. “Зорница”, бл.47, вх.7 (северно крило), втори партер, представляващ:
¾ стая № 1 с полезна площ от 31.08 кв.м., при граници: изток – външен
зид; запад – стая № 2; север – външен зид; юг – коридор;
¾ стая № 2 с полезна площ от 17.26 кв.м., при граници: изток – стая №
1; запад – стая № 3; север – външен зид и юг – коридор;
при месечна наемна цена в размер на 26.16 (двадесет и шест цяло и
шестнадесет) лева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
11. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на
РСО на слепите – Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за срок от 3 (три) години на РСО на слепите – гр.
Бургас, със седалище и адрес на управление: ж.к. “Зорница”, бл.47, п.к.22,
регистрирана по гр.д. № 15940/1994 г. на Софийски градски съд, недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к.
“Славейков”, бл.55, между вх. “П” и вх. “Р” с полезна площ от 22.77 кв.м., при
граници: изток – външен зид; запад – външен зид; север – проход; юг помещение № 4, при месечна наемна цена в размер на 11.95 (единадесет цяло и
деветдесет и пет) лева, без ДДС.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
12. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Настаняване на сдружение “Самотна майка” гр.Бургас в имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.53 между
вх.8 и вх.9.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за срок от 3 (три) години на Сдружение
“Самотна майка” – Бургас, недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.53, между вх.8 и вх.9, представляващ
подблоково помещение, разположено на първи партер с полезна площ от 54.73
кв.м., при граници: изток – външен зид; запад – външен преграден зид; север –
вх.8; юг – вх.9, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 28.73
лева (без ДДС).
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
13. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Замяна на общински имот – частна общинска собственост, представляващ
УПИ VІІ в кв.5 по ПУП на кв. “Сарафово”, гр.Бургас с част от имот пл.№
915 в кв.32 по плана на същия квартал, собственост на физическо лице.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 10 гласа “за”, против – 11,
въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Не приема предложения проект за решение в докладната записка.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
14. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Замяна на общински имот – частна общинска собственост, представляващ
УПИ ІV и УПИ VІ, кв.5 по ПУП на кв. “Сарафово”, гр.Бургас с част от имот
пл.№ 915 в кв.32 по плана на същия квартал, собственост на физическо
лице.
…………………………………………………………………………
(Не се гласува)
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
15. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник, относно:
Определяне размера на възнагражденията на управителите на лечебни
заведения – ЕООД с общинска собственост.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Определя месечно трудово възнаграждение на управителите на
лечебните заведения – ЕООД общинска собственост 350 % от средната брутна
заплата за лечебните заведения през изтеклия месец, считано от 01.04.2004
година.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
16. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
двустаен апартамент, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Славейков” бл.68-І, вх.4,
ет.5, ап.десен, с жилище собственост на физическо лице по пазарни цени.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.68-І, вх.4, ет.5,
ап.десен, представляващ двустаен апартамент застроен на 64.12 кв.м., състоящ
се от дневна, спалня, кухня, сервизни помещения, при граници: изток –
външен зид; запад – външен зид; север – общ.ап.; юг – външен зид; отгоре –
собств.ап.; отдолу – собств.ап.; изба № 25, ведно с 0.59% ид.части от общите
части на сградата и 0.59% ид.части от правото на строеж върху общинска земя,
на стойност 36 103 (тридесет и шест хиляди сто и три) лева (без ДДС),
с
Недвижим имот, собственост на Атанаска Коева Желязкова, находящ се
в гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.68-І, вх.4, ет.3, ап.8, представляващ
едностаен апартамент, застроен на 40.00 кв.м., състоящ се от стая, кухня,
сервизни помещения, при граници: изток – коридор; запад – външен зид; север
– Димитров; юг – Добрев; отгоре – Георгиев; отдолу – Дамянов; избено
помещение № 6, при граници: изток – Толев; запад – Дамянов; север –

преграден зид; юг – коридор, ведно с 0.51% ид.части от общите части на
сградата и 0.51% ид.части от правото на строеж върху общинска земя, на
стойност 25 501 (двадесет и пет хиляди петстотин и един) лева (без ДДС).
Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 10 602 (десет
хиляди шестстотин и два) лева да се доплати от Атанаска Коева Желязкова.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
17. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, за
фондация “Нов човек” – Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за срок от 3 (три) години на Фондация “Нов
човек” гр.Бургас, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул. “Гео
Милев” № 4, регистрираната по ф.дело № 6640/1993 година на Бургаски
окръжен съд, недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
гр.Бургас, ул. “Гео Милев” № 4, представляващ тавански етаж от жилищна
сграда с полезна площ – 55.16 кв.м., при граници: изток – външен зид по ул.
“Гео Милев”; запад – външен зид; север – стълбище и таванско помещение на
Николай Петров; юг – делатационна фуга; отгоре – покрив и отдолу –
жилищен етаж, при месечна наемна цена в размер на 46.33 (четиридесет и
шест цяло и тридесет и три) лева, без ДДС.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
18. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска
собственост, отреден за православен храм, чрез провеждане на търг по реда
на НРПУРОИ.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж за изграждане на Православен храм със
застроена площ от 100 кв.м. върху недвижим имот – частна общинска
собственост, съставляващ УПИ-І в кв.11 по плана на с.Миролюбово, Община
Бургас, при граници: изток – УПИ ІІ; запад – улица; север – улица; юг – улица,
чрез провеждане на търг по реда на НРПУРОИ, като началната тръжна цена е
458 лева, представляваща цената на правото на строеж, изчислена по
методиката на ЗМДТ.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
19. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Изкупуване на идеални части от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в с.Банево, Община Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Радка Петкова Митева – ЕГН
недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ 353 кв.м. ид.части от
УПИ ХVІІ-107 в кв.7 по плана на с.Банево, целият с площ от 465 кв.м., при
граници: изток – УПИ ХVІ-108; запад – улица; север – УПИ І; юг - улица; за
сумата 3 177 (три хиляди сто седемдесет и седем) лева, без ДДС.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
20. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Ликвидиране на съсобственост, чрез изкупуване на общинските идеални
части от недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-24 в кв.22 по плана на
гр.Бургас, между Община Бургас и Църковно настоятелство при храм
“Св.Атанасий” – Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се - 7,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Църковно настоятелство при храм “Св.Атанасий”,
част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 694
кв.м. идеални части от УПИ ІІ-24 в кв.22 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас,
целият с площ 1720 кв.м., при граници: североизток – УПИ ІІІ в кв.22,
северозапад – улица; югоизток и югозапад – УПИ І в кв.22, за сумата 67 866
(шестдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и шест) лева.
(Сумата изчислена 50 Е/кв.м.)
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
21. Докладна записка от общинските съветници от Коалиция “Център”,
относно: Изменение на решение на Общински съвет Бургас, взето по точка
7 от Протокол № 7/15.03.2004 година.
………………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Изменя свое решение, взето по т. 7 от Протокол № 7/15.03.2004 година
от заседание на Общински съвет – Бургас, като на мястото на Мариана Рупчева
избира за контрольор в “Медико-техническа лаборатория” ЕООД, Валери
Стефанов Колев – ЕГН
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
22. Докладна записка от общинските съветници Юлия Маринова, Кънчо
Марангозов и Боян Будаков, относно: Финансирането на отбор по
математика от ОУ “Св. Княз Борис І” гр.Бургас, за участие в ІХ-ти
Национален математически турнир “Акад. Кирил Попов” гр.Шумен.
………………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 9 гласа “за”, против – 1,
въздържали се - 24,
Р Е Ш И:
Не приема докладната записка и предложения проект за решение.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
си/си

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
На 28.04.2004 година (сряда), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе Деветото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
23. Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник “ВМРО-БНД”,
относно: Вземане на решение за отдаване под наем на І-ви етаж на магазин
“Краснодар”.
………………………………………………………………………..

На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас
Р Е Ш И:
1. Отдаването под наем на І-ви етаж на магазин “Краснодар” – Бургас,
да се извърши чрез конкурс.
2. Приема минимални условия за участие в конкурса:
 месечна наемна цена, не по-малко от 20 000 лева;
 минимални инвестиции, в размер на 500 000 лева за срок от 2
месеца;
 срок на договора за наем, не по-малко от 5 години;
3. Избира комисия от 7 члена, за провеждане на конкурса, в състав:
1.) Желязко Георгиев Матев
2.) Сава Панайотов Масларов
3.) Ивайло Йорданов Николов
4.) Димчо Грудев Грудев
5.) Бранимир Харалампиев Петров
6.) Представител на Общинска администрация на Община – Бургас;
7.) Представител на “Бургаски пазари” ЕООД – Бургас;
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

