ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания.
2. Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Бургас за периода
2004-2007 година
3. Приемане на актуализация на разчета за финансиране на капиталовите
разходи към 01.07.2004 година.
4. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Даване на мандат за започване на преговори за присъждане на
международен кредитен рейтинг на Община Бургас.
5. Докладна записка от Тодор Стамболиев – общински съветник, относно:
Приемане на оздравителна програма и погасителен план за “Бургасбус”
ЕООД – Бургас.
6. Докладна записка от Ивайло Николов – общински съветник, относно:
Прекратяване на договор за възлагане на управление на “Хляб и хлебни
изделия” ЕООД – Бургас, с управител Димитър Терзиев и избор на
временно изпълняващ длъжността.
7. Докладна записка от Пламен Киряков – общински съветник, относно:
Предложение за прекратяване дейността на “Спортни имоти, паркинги и
гаражи” ЕООД – Бургас и откриване на процедура по ликвидация.

8. Докладна записка от Ивайло Николов – общински съветник, относно:
Отпускане на кредит на общинска фирма “Нармаг” ЕООД – Бургас.
9. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Предложение за прекратяване на договор за концесия.
10. Декларация на Общински съвет – Бургас, относно: Структурната промяна,
запланувана от Министерството на транспорта и съобщенията за
Транспортните диагностично-консултативни центрове в Бургас, Русе и
Стара Загора /бивши Транспортни болници/.
11. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отмяна на решение на Общински съвет – Бургас по Протокол №
45/09.04.2003 година и определяне на терени и сгради – общинска
собственост за нуждите на Проект “Реформа за повишаване
благосъстоянието на децата в Република България.”
12. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Участие на Община Бургас в проект БУЛ 00/05 – “Заетост чрез подкрепа на
бизнеса” JOBS /Проект JOBS/.
13. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Приемане на Наредба за условията и реда за извършване на амбулантна
търговия на територията на Община Бургас.
14. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Промяна в структурата на Община Бургас.
15. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Утвърждаване числеността на персонала и средните месечни брутни
работни заплати, считано от 01.07.2004 година.
16. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на
кметства при Община Бургас.
17. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Даване мандат за водене преговори за участие на Община Бургас в
инвестиционен проект.

18. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Общинска програма за закрила на детето за 2004 година и план за действие
за защита правата на децата на улицата в Община Бургас за 2004 година.
19. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Работата на Община Бургас в направление “Младежки дейности”.
20. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Определяне на експертна консултативна комисия, съгласно чл.18, ал.1 и 2
от Наредбата за условията и реда за осъществяване закрила на децата и реда
за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби.
21. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник, председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно:
Резултатите от извършения следприватизационен контрол по Договор за
приватизационна продажба на пакет от 763213 дяла, представляващи 80 %
от капитала на “Фина механика” ЕООД – Бургас от 9.12.1998 година.
22. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник, председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно:
Допълване на решение на Общински съвет Бургас – Протокол № 8 от
30.03.2004 година, касаещо приватизация на общински обект.
23. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник, председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно: Промяна
на чл.7, т.8 от Правилника за дейността на Общинска агенция за
приватизация.
24. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник, председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно:
Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти,
които се използват за стопански цели на Община Бургас, съгласно чл.3,
ал.3, т.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.
25. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник, председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно: Промяна
на структурата на Общинска агенция за приватизация.

26. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник, относно:
Ликвидация на “Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина” ЕООД - Бургас.
27. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Извършване на замени на недвижими имоти – частна общинска собственост
с недвижими имоти, собственост на физически лица, за разширение на
Гробищен парк – Бургас.
28. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Извършване на замяна на недвижим имот – частна общинска собственост с
недвижим имот, собственост на физическо лице.
29. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна масивна сграда в
съсобствен между Община Бургас и Местно поделение на Арменска
апостолическа православна църква в България – Бургас върху недвижим
имот, представляващ УПИ ІІІ в кв.43 по плана на ЦГЧ – Бургас.
30. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Изкупуване на идеални части от имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”, кв.40,УПИ ХІ-1898.
31. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Учредяване право на пристрояване на магазин, собственост на Съюза на
архитектите в България, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”
бл.40 – първи партерен етаж.
32. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Изкупуване на недвижим имот – частна общинска собственост – част от
двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. “Факийска” № 22.
33. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отпускане на средства за ликвидацията на “Бургаски универсален магазин”
АД – Бургас.
34. Докладна записка от Ивайло Николов – общински съветник, относно:
Откриване процедура за отдаване под наем на общински търговски обекти.

35. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Одобряване на имоти – частна общинска собственост, върху които да бъдат
проведени процедури за учредяване право на строеж в полза на физически
или юридически лица.
36. Докладна записка от Ивайло Николов – общински съветник, относно:
Изграждане на паркинг в района на “Бургаски универсален магазин”.
37. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Учредяване право на ползване на “Велмар” ООД – Бургас върху недвижим
имот – частна общинска собственост.
38. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Проект на Община – Бургас по програма “Фар” за “Развитие на българския
екотуризъм”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………

1. Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Бургас за периода
2004-2007 г.
………………………………………………………………………….
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р ЕШ И:
1. Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община
Бургас за периода 2004–2007 година, с гласуваното допълнение към
същата, както следва:
По приложение № 1 – Паметници, бюстове, барелефи (стр.42):
 Паметник на участниците в Илинденско-преображенското
въстание – в Морската градина;
 Паметната плоча на Пейо Яворов - на ул. “Богориди”.
2. Програмата за развитие на туризма да стане част от Стратегията за
развитие на Общината.
3. Всяко тримесечие Постоянната комисия по туризъм на Общинския
съвет на свое заседание и веднъж ежегодно Общинският съвет да
разглеждат информация за изпълнение на настоящата Програма.
4. Възлага на Кмета на Общината да започне необходимата процедура
за изграждане на Туристически информационен център, като найважен елемент за изпълнение на Програмата, който да бъде завършен
към 31 март 2005 година.

5. До 30 октомври 2004 г. Общинската администрация, съвместно с
Консултативния съвет по туризъм да обсъдят възможностите и да
предложат подходящо помещение за временно настаняване на
Туристическия информационен център на Община Бургас и в
паралел с това да определят парцел за изграждане на такъв център.
6. Задължава Кмета на Общината и Общинската администрация: да
бъде издадена Заповед и определени санкции за прекратяване на
музикалното озвучаване на откритите нощни заведения в Бургас в
24:00 часа.
7. Избира Временна комисия, която да провери всички случаи на жалби
и сигнали от граждани до Общинската администрация по отношение
на шума, който създават туристическите обекти в Морската градина,
в жилищните комплекси и законността на туристическите обекти на
територията на Морската градина, вкл. ул. “Богориди” и ул.
“Александровска” - от 5 члена, в състав:
 Костадин Иванов Марков
 Петър Ангелов Петров
 Симеон Георгиев Георгиев
 Румен Асенов Ангелов
 Тодор Николов Батилов
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
2. Приемане на актуализация на разчета за финансиране на капиталовите
разходи към 01.07.2004 г.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА направените вътрешни промени в годишната задача на
обекти, финансирани от ИБФ (извънбюджетни фондове), съгласно приложения
списък – актуализация.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
3. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Даване на мандат за започване на преговори за присъждане на
международен кредитен рейтинг на Община Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава мандат на Кмета на Община Бургас да води преговори с фирми,
финансови институции, чуждестранни и български банки за договаряне на
условията за присъждане на международен кредитен и инвестиционен рейтинг
на Община Бургас, както и проучване на кредитоспособността и на
възможностите за имитиране на общински облигационен заем.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
4. Докладна записка от Тодор Стамболиев – общински съветник, относно:
Приемане на оздравителна програма и погасителен план за “Бургасбус”
ЕООД – Бургас.
…………………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Приема и утвърждава Оздравителна програма на “Бургасбус” ЕООД
за 2004 г., съгласно приложението – неразделна част от решението.
2. Приема и утвърждава Погасителен план на задълженията на Община
Бургас към “Бургасбус” ЕООД за 2004 г., съгласно приложението –
неразделна част от решението.
3. Община Бургас да покрие задълженията си със собствени средства
или чрез кредит.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
5. Докладна записка от Ивайло Николов – общински съветник, относно:
Прекратяване на договор за възлагане на управление на “Хляб и хлебни
изделия” ЕООД – Бургас, с управител Димитър Терзиев и избор на
временно изпълняващ длъжността.
…………………………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Прекратява правомощията на управителя на “Хляб и хлебни изделия”
ЕООД гр.Бургас Димитър Петров Терзиев и го освобождава от
длъжността управител без да го освобождава от отговорност.
2. Не приема направеното предложение да бъдат делегирани права на
Кмета на Общината да сключи договор с определен от него временно
изпълняващ длъжността управител до провеждане на конкурс.
3. Избира Пенка Георгиева Папучарова – Филева за временно
изпълняващ длъжността управител на “Хляб и хлебни изделия”
ЕООД – гр.Бургас, до избора на титуляр.
4. Задължава новоизбрания временен управител да заяви за вписване
взетите решения в законния срок.
5. Задължава новоизбрания временен управител в 30-дневен срок от
встъпване в длъжност да представи на Общински съвет - гр.Бургас
оздравителна програма и отчет за състоянието, в което е приел
дружеството и да назначи независим одит.

6. В срок от 3 /три/ месеца комисия да проведе избор за управител.
7. Избира комисия от 7 члена: 6 общински съветника и 1 представител
на Общинска администрация, която да проведе избор за управител, в
състав:
 Димитър Савов Коруджиев
 Георги Петров Дракалиев
 Пламен Кирилов Киряков
 Прокоп Георгиев Паскалев
 Димитър Николов Николов
 Георги Василев Манев
 Представител на Общинска администрация
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
6. Докладна записка от Пламен Киряков – общински съветник, относно:
Предложение за прекратяване дейността на “Спортни имоти, паркинги и
гаражи” ЕООД – Бургас и откриване на процедура по ликвидация.
…………………………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
РЕ Ш И:
1. Не приема направеното предложение в докладната записка, да бъде
прекратена дейността на “Спортни имоти, паркинги и гаражи” ЕООД,
вписано в Търговския регистър с решение от 11.01.2002 г. по ф.д. №
69/2002 година по описа на БОС.
2. Възлага на Кмета на Общината да инициира процедура за отдаване на
концесия на обектите – публична общинска собственост,
предоставени с решение на Общинския съвет за стопанисване и
управление.
3. Всички имоти – частна общинска собственост, за които бившият
Общински съвет е взел решение да се предоставят на дружеството, да
се върнат към Общината, за отдаване под наем или на концесии;
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
7. Докладна записка от Ивайло Николов – общински съветник, относно:
Отпускане на кредит на общинска фирма “Нармаг” ЕООД – Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Община Бургас, като принципал и на основание чл.134 от Търговския
закон прави допълнителна парична вноска в размер на 61 842
/шестдесет и една хиляди осемстотин четиридесет и два/ лева за
изплащане дълга на дружеството към “Топлофикация” ЕАД - Бургас,
която да бъде върната в 18-месечен срок или до приватизацията с
равни месечни вноски и лихва равна на основния лихвен процент
плюс 6 пункта годишно.
2. Управителят на дружеството да представи до 30.08.2004 година
оздравителна програма за дружеството, както и план за съкращаване
на разходите.
3. Като принципал на дружеството, дава съгласие управителят да
назначи на търг или конкурс за отдаване под наем на площите на
РУМ “Младост” и Тръжната комисия към Общинския съвет да го
проведе.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
8. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Предложение за прекратяване на договор за концесия.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Задължава Кмета на Община Бургас да прекрати едностранно договор
за концесия от 14.01.2002 година, сключен между Община Бургас и
Професионален футболен клуб “Черноморец” АД – Бургас, като
отправи към Концесионера тримесечен предупредителен срок.
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме предвидените в
закона действия за изменение на договора за концесия за Спортен
комплекс “Черноморец”, в следното направление:
 Обхватът на концесията с Професионален футболен клуб
“Черноморец” да бъде само футболната част - игрище, зали и
прилежащи терени, които обслужват този спорт.
Останалата част от комплекса – другите спортни зали и
съоръжения, по предложение на спортната общественост, заедно с
Общинската администрация да се пристъпи към конкретни
директни предложения за разпореждане така, щото всеки един
спорт да ги ползва и да се развива без да бъде зависим от някой
друг.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
9. Декларация на Общински съвет – Бургас, относно: Структурната промяна,
запланувана от Министерството на транспорта и съобщенията за
Транспортните диагностично-консултативни центрове в Бургас, Русе и
Стара Загора /бивши Транспортни болници/.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против - 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
Приема текст на ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС –
неразделна част от решението, относно структурната промяна, запланувана от
Министерството на транспорта и съобщенията за Транспортните
диагностично-консултативни центрове в Бургас, Русе и Стара Загора /бивши
Транспортни болници/, която да бъде изпратена съответно до: Народното
събрание на Република България, Министерски съвет, Министерство на
здравеопазването и Министерство на транспорта и съобщенията.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
10. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отмяна на решение на Общински съвет Бургас – Протокол № 45/09.04.2003
година и определяне на терени и сгради – общинска собственост за нуждите
на Проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в
България”.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. Отменя решение на Общинския съвет, прието по т.33 от дневния ред
на проведеното на 09-16.04.2003 г. заседание - Протокол № 45:
“За реализирането на Проект “Реформа за повишаване благосъстоянието
на децата в България” на територията на Община – Бургас за срок от 10 /десет/
години, да бъдат предоставени на Министерството на труда и социалната
политика недвижими имоти, както следва:
1. За създаване на звено “Майка и бебе” отрежда недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ-ХХ в кв.18”а” по
плана на ж/к “Възраждане”, гр.Бургас с площ от 213 кв.м., ведно с
масивна сграда със сутерен, застроена на 83.64 кв.м., находяща се на
ул. ”Дебелт” № 63, при граници: изток - УПИ ІІІ, запад - ул. ”Дебелт”,
север - УПИ І, юг - УПИ ХVІІІ, ХІХ..

2. За създаване на Център за работа с деца на улицата, отрежда
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ
ІІІ в кв.37 по плана на ж.к. “Братя Миладинови”, гр.Бургас, с площ от
444 кв.м., ведно с масивна двуетажна сграда, застроена: І етаж на
106.87 кв.м., ІІ етаж на 105.31 кв.м., находящ се на ул. ”Сан Стефано”
№ 32, при граници: изток – улица, запад – УПИ ІІ, север – свободен
терен, юг – ул. ”Сан Стефано”.
3. За изграждане на Център за обществена подкрепа, отрежда УПИ ІІІ в
кв.25 по плана на ж/к “Братя Миладинови”, гр.Бургас, с площ от 1 050
кв.м., при граници: изток – улица, запад – имот № 19 в УПИ ІІ, север
– улица, училище “Братя Миладинови”, юг – имот № 22 в УПИ ІІ.”
ІІ. Определя за нуждите на Проект “Реформа за повишаване
благосъстоянието на децата в България”, следните недвижими имоти – частна
общинска собственост:
1. За създаване на Център за работа с деца на улицата, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ в кв.37 по
плана на ж.к. ”Братя Миладинови”, град Бургас, с площ от 444 кв.м.,
ведно с масивна двуетажна сграда, застроена: І етаж на 106.87 кв.м., ІІ
етаж на 105.31 кв.м., находящ се на ул. “Сан Стефано” № 32, при
граници: изток – улица; запад – УПИ ІІ; север – свободен терен; юг –
ул. “Сан Стефано”.
2. За изграждане на Център за обществена подкрепа, УПИ ІІІ в кв.25 по
плана на ж.к. “Братя Миладинови”, град Бургас, с площ 1 050 кв.м.,
при граници: изток - улица; запад – имот № 19 в УПИ ІІ; север –
улица, училище “Братя Миладинови”; юг – имот № 22 в УПИ ІІ.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
11. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Участие на Община Бургас в проект БУЛ 00/05 – “Заетост чрез подкрепа на
бизнеса” JOBS /Проект JOBS/.
…………………………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Община Бургас да вземе участие в учредяването на Сдружение с
нестопанска цел в обществена полза – “Бизнес – център” гр. Бургас по
компонент “Заетост на ромите” на Проект JOBS - Проект БУЛ 00/005 –
“Заетост чрез подкрепа на бизнеса” – JOBS.
2. Определя свои представители за учредяване на Сдружението:
 Д-р Атанас Бошев –
зам.-кмет по здравеопазване, социални
дейности, трудова заетост и спорт;
 Мария Параскова –
директор на ТД “Възраждане”;
3. Приема предложението на Постоянната комисия по икономика и
инвестиции в сдружението да има и представител на Общинския съвет.
4. Определя представител на Общинския съвет в сдружението:
 Зияд Ел Масри
общински съветник, председател на
Комисията по социални дейности;
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
12. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Приемане на Наредба за условията и реда за извършване на амбулантна
търговия на територията на Община Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА приемането на Наредбата за условията и реда за извършване на
амбулантна търговия на територията на Община Бургас за доработване от
постоянните комисии.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
13. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Промяна в структурата на Община Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА промяна в структурата на Общинската администрация,
изразяваща се в обособяване на отдел “Гражданска регистрация и
административно обслужване” в състава на Дирекция “Административно
обслужване и човешки ресурси”, отразено на приложението – неразделна част
от решението.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
14. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Утвърждаване числеността на персонала и средните месечни брутни
работни заплати, считано от 01.07.2004 г.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 1,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава, считано от 01.07.2004 година посочените в таблицата
средни месечни брутни работни заплати по отрасли и дейности.
2. Утвърждава посочената в таблицата численост на персонала за
дейност “Общинска администрация”, считано от 01.07.2004 година.
3. Утвърждава посочения в таблицата допълнителен лимит за фонд
“Работна заплата” за дейност “Общинска администрация” за 2004
година.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
16. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Даване мандат за водене преговори за участие на Община Бургас в
инвестиционен проект.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА МАНДАТ на Кмета на Община Бургас Йоан Кирилов Костадинов
да води преговори с “ДЖИ ПИ ДЖЕЙ ПРИМ” АД – София за участие на
Община Бургас в инвестиционен проект за изграждане на технологично
обединени: Завод за преработка на плодове и зеленчуци, Завод за
производство на сухо мляко, Завод за преработка на яйчен прах и лизозим.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
17. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Общинска програма за закрила на детето за2004 г. и план за действие за
защита правата на децата на улицата в Община Бургас за 2004 г.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за закрила на детето за 2004
година.
2. Приема ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за защита правата на децата на
улицата в Община Бургас за 2004 година.
3. Осигурява средства в размер до 5 000 /пет хиляди/ лева за изпълнение
на Общинска програма за закрила на детето и План за действие за
защита правата на децата на улицата в Община Бургас до края на 2004
година.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
18. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Работата на Община Бургас в направление “Младежки дейности”.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с 18 гласа “за”, против – 8, въздържали се –
6,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на докладната записка за работата на Община
Бургас в направление “Младежки дейности”.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
19. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Определяне на експертна консултативна комисия, съгласно чл.18, ал.1 и 2
от Наредбата за условията и реда за осъществяване закрила на децата и реда
за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА Соня Стоянова Георгиева – общински съветник, за участие в
бъдещата дейност на Експертно-консултативна комисия, съгласно чл.18, ал.1 и
2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване закрила на децата с
изявени дарби.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
20. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник, председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно:
Резултатите от извършения следприватизационен контрол по Договор за
приватизационна продажба на пакет от 763213 дяла, представляващи 80%
от капитала на “Фина механика” ЕООД – Бургас от 9.12.1998 г.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
След покана за доброволно изпълнение, при непостигане на такова, да се
потърсят по съдебен ред дължимите неустойки по договор за приватизация, от
купувача “Фина механика” ЕООД, съгласно експертните становища.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………
21. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник, председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно:
Допълване на решение на Общински съвет Бургас – Протокол № 8 от
30.03.2004 г., касаещо приватизация на общински обект.
………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с 15 гласа “за”, против – 14, въздържали се –
6,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
22. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник, председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно: Промяна
на чл.7, т.8 от Правилника за дейността на Общинска агенция за
приватизация.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРОМЕНЯ текста на чл.7, т.8 от Правилника за дейността на Общинска
агенция за приватизация – Бургас, както следва:
 Било: “Приема оценките на обекти включени в Годишната
приватизационна програма с цена до 200 000 /двеста хиляди/ лева.”
 Става: “Приема оценките на обекти включени в Годишната
приватизационна програма с цена до 500 000 /петстотин хиляди/
лева.”
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
23. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник, председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно:
Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти,
които се използват за стопански цели на Община Бургас, съгласно чл.3,
ал.3, т.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.1,
ал.2, т.3 от ЗПСК и чл.6,ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Общинският съвет Бургас открива процедура за приватизация и определя
метод на продажба – публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищни имоти, които се използват за стопански цели:
1.1. Подблоково помещение /бивша сладкарница/, ул.”Христо Ботев” № 70,
гр.Бургас:
 Определя начална тръжна цена за продажба - 55 000 лева;
 Определя стъпка на наддаване
- 1 000 лева;
 Депозит за участие в размер на
- 5 000 лева;

1.2.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Сладкарница “Лотос”, ул. “Гладстон” № 107, гр.Бургас:
 Определя начална тръжна цена за продажба - 98 000 лева;
 Определя стъпка на наддаване
- 1 000 лева;
 Депозит за участие в размер на
- 9 800 лева;
Търгът да се проведе след 30-я ден от датата на обнародването на
решението в “Държавен вестник”, от 17:00 часа, в залата на ул. “Конт
Андрованти” № 1, ет.3.
Тръжната документация за всеки отделен обект се закупува в Общинска
агенция за приватизация – Бургас, ул. “Конт Андрованти” № 1, ет.3 – всеки
работен ден до 30-я ден включително от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”, срещу заплатени в брой 80 лева.
Депозитът за участие да се внесе до 30-я ден включително от датата на
обнародване на решението в “Държавен вестник”.
Срок за подаване на предложенията за участие в търга за всеки отделен
обект - в Общинска агенция за приватизация, всеки работен ден до 30-я ден
включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
Огледът на обектите да се извършва през всички работни дни до30-я ден
включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на
горепосочените общински имоти, сключването на договори за наем, аренда,
дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредит.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
24. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник, председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно: Промяна
на структурата на Общинска агенция за приватизация.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Структура на “Общинска агенция за приватизация” – Бургас,
както следва:
 Изпълнителен директор
1 бр.
 Главен счетоводител
1 бр.
 Главен експерт – приватизационни сделки
1 бр.
 Главен експерт – следприватизационен контрол 1 бр.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
25. Докладна записка от д-р Боян Будаков – общински съветник, относно:
Ликвидация на “Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина” ЕООД - Бургас.
…………………………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Обявява “Медицински център по спортна медицина и рехабилитация”
ЕООД – гр. Бургас за ликвидация.
2. Избира за ликвидатори:
 Радко Колев Петков – лекар, специалист по ортопедия и
травматология, пенсионер;
 Кирил Ангелов Петров – икономист, гл.асистент в Университет
“Проф.д-р Асен Златаров”, гр.Бургас;
 Валентина Николова Стоянова - юрист;
3. Определя възнаграждение на ликвидаторите по 300 лева на
ликвидатор. Сумата да се осигури от приходите при ликвидацията.
При липсата на приходи при ликвидация Общинският съвет да
осигури заплащането от други фондове.
4. Определя двумесечен срок за приключване на ликвидацията, считано
от датата на получаване съгласието за ликвидация от Министъра на
здравеопазването.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
26. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Извършване на замени на недвижими имоти – частна общинска собственост
с недвижими имоти, собственост на физически лица, за разширение на
Гробищен парк – Бургас.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа “за”, против - 5,
въздържали се - 2,
Р Е Ш И:

,
в кв.35;
в кв.35;
пл.№
в кв.35;
по пазарни цени на
стойност 81 462.50 /осемдесет и една хиляди четиристотин шестдесет и две
цяло и петдесет/

,

находящ
се
при граници:
изток – съществуващ Гробищен парк; запад – полски път им.№ 000135; север

– им.№ 084005; юг – полски път, с пазарна
една хиляди четиристотин и пет/

81 405 /осемдесет и

І
“Зорница
303
отреден за жилищно строителство и
КОО,
северо
УПИ І, кв.1; северозапад –
ул. Янко Андонов”; югоизток – паркинг до бл.23; югозапад - УПИ ІІІ, кв.1, по

пазарни цени, на стойност 51 167.50 /петдесет и една хиляди сто шестдесет и
седем цяло и петдесет/
,
Велика Димитрова
Стойкова, представляващ земеделска земя - имот № 076013 - нива с площ
4.168 дка, трета категория, находящ се в м. ”Муската”, землище гр. Бургас, при
граници: изток - полски път № 000130; запад – им.№ 076001; север – им. №
076003; юг - им. № 076014, по пазарни цени, на стойност 50 016 /петдесет
хиляди и шестнадесет/ лева.
Разликата в цените на заменяемите имоти, в размер на 1 151.50 /хиляда
сто петдесет и едно цяло и петдесет/ лева, следва да се заплати от Велика
Димитрова Стойкова на Община Бургас.
4. Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ ¼ идеална частот УПИ ІІ, кв.! По плана на ж.к.
“Зорница”, гр.Бургас, целият с площ 303 кв.м., отреден за жилищно
строителство и КОО, при граници: североизток – УПИ І, кв.1; северозапад –
ул. “Янко Андонов”; югоизток – паркинг до бл.23; югозапад – УПИ ІІІ, кв.1,по
пазарни цени, на стойност 25 583.75 /двадесет и пет хиляди петстотин
осемдесет и три цяло седемдесет и пет/ лева,
с
недвижим имот, собственост на Васил Стойчев Стамоус,
076
014, целият
4.166
, трета категория, находящ се
при граници:
изток – полски път № 000130; запад – имот № 076001; север - им. № 076013;
юг - им. № 076015, на
/двадесет и четири хиляди,
деветстотин деветдесет и шест/

5. Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ ¼ идеална част от УПИ ІІ, кв.І по плана на ж.к.
“Зорница”,гр.Бургас, целият с площ 303 кв.м., отреден за жилищно
строителство и КОО, при граници: североизток – УПИ І, кв.1; северозапад –
ул. “Янко Андонов”; югоизток – паркинг до бл.23; югозапад – УПИ ІІІ, кв.1, по
пазарни цени, на стойност25 583.75 /двадесет и пет хиляди петстотин
осемдесет и три цяло седемдесет и пет/ лева,

с
недвижим имот, собственост на Славка Вълчева Брунс,
представляващ земеделска земя – ½ от имот № 076014, целият с площ 4.166
дка,трета категория, находящ се в м. “Муската”, землище гр. Бургас, при
граници: изток- полски път № 000130; запад - имот № 076001; север – имот №
076013;юг – имот № 076015, на стойност 24 996 /двадесет и четири хиляди
деветстотин деветдесет и шест/ лева.
Разликата в цените на заменяемите имоти, в размер на 587.75 /петстотин
осемдесет и седем цяло седемдесет и пет/ лева, следва да се заплати от Славка
Вълчева Брунс на Община Бургас.
6. Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 92.18 кв.м. идеални части от УПИ ІV, кв.34 по
плана на ж.к. “Бр. Миладинови”, гр.Бургас, целият с площ 742 кв.м., отреден за
жилищно строителство, при граници: североизток – УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.34;
югозапад – ул. “Лозенградска”; север – УПИ V в кв.34; юг – вътрешно
квартална улица, по пазарни цени, на стойност 50 004 /петдесет хиляди и
четири/ лева,

с
недвижим имот, собственост на Мара Василева Иванова,
представляващ земеделска земя, имот № 076015 – нива, с площ 4.167 дка трета
категория, находящ се в м. “Муската”, землище гр.Бургас, при граници: изток
– полски път № 000130; запад – имот № 076001; север – имот № 076014; юг –
съществуващ Гробищен парк, по пазарни цени, на стойност 50 004 /петдесет
хиляди и четири/ лева.
7. Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 109.50 кв.м. идеална част от УПИ ІV, кв.34 по
плана на ж.к. “Бр. Миладинови” в гр.Бургас, целият с площ 742 кв.м., отреден
за жилищно строителство, при граници: североизток - УПИ ІІ и УПИ ІІІ в
кв.34; югозапад – ул. “Лозенградска”; север – УПИ V в кв.34; юг – вътрешно
квартална улица, по пазарни цени, на стойност 59 400 /петдесет и девет хиляди
и четиристотин/ лева,
с
недвижим имот, собственост на Атанас Георгиев Пеев,
представляващ земеделска земя – имот № 075004 – нива с площ 4.950 дка
трета категория, находящ се в м. ”Келева нива”, землище гр.Бургас, при
граници: изток – им. № 075008, запад – полски път № 000130, север – им. №

075012 и юг – съществуващ Гробищен парк, на стойност 59 400 / петдесет и
девет хиляди и четиристотин / лева.
8. Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 173 кв.м. идеални части от УПИ ІV, кв.1 по плана
на ж.к. “Зорница”, гр.Бургас, отреден за жилищно строителство и КОО, целият
с площ 346 кв.м., при граници: изток – паркинг до бл.24; запад – бул. “Никола
Петков”; север – УПИ ІІІ в кв.1; юг – зелена площ, по пазарни цени, на
стойност 56 890.50 /петдесет и шест хиляди осемстотин и деветдесет цяло и
петдесет/ лева,
с
недвижим имот, собственост на Станка Николова Велева,
представляващ ½ идеална част от земеделски имот № 075012, представляващ
нива с площ 5.000 дка , трета категория, находящ се в м. ”Келева нива”,
землище гр. Бургас, при граници: изток – им. № 075003; запад – полски път №
000130; север – им. № 075011; юг - им. № 075004, по пазарни цени, на
стойност 30 000 /тридесет хиляди/ лева.
Разликата в цените на заменяемите имоти, в размер на 26 890.50
/двадесет и шест хиляди осемстотин и деветдесет цяло и петдесет/ лева, следва
да се заплати от Станка Николова Велева на Община Бургас.
9. Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 173 кв.м. идеални части от УПИ ІV, кв.1 по плана
на ж.к. “Зорница”, гр.Бургас, отреден за жилищно строителство и КОО, целият
с площ 346 кв.м., при граници: изток – паркинг до бл.24; запад – бул. “Никола
Петков”; север – УПИ ІІІ в кв.1; юг – зелена площ, по пазарни цени, на
стойност 56 890.50 /петдесет и шест хиляди осемстотин и деветдесет цяло и
петдесет/ лева,
с
недвижим имот, собственост на Мавер Николов Мавров,
представляващ ½ идеална част от земеделски имот № 075012, представляващ
нива, с площ 5.000 дка, трета категория, находящ се в м. “Келева нива”,
землище гр.Бургас, при граници: изток – имот № 075003; запад – полски път №
000130; север – имот № 075011; юг – имот №075004 по пазарни цени, на
стойност 30 000 /тридесет хиляди/ лева.
Разликата в цените на заменяемите имоти, в размер на 26 890.50 /Двадесет и
шест хиляди осемстотин и деветдесет цяло и петдесет/ лева,следва да се
заплати от Мавер Николов Мавров на Община Бургас.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
27. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Извършване на замяна на недвижим имот – частна общинска собственост с
недвижим имот, собственост на физическо лице.
…………………………………………………………………………

Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ апартамент № 4 със застроена площ 101.35 кв.м.,
при граници: изток – външен зид; запад – външен зид; север – външен зид; юг
– стълбище е ап. № 5; избено помещение № 4 с площ 11.41 кв.м., ведно с
1.163% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху
общинска земя, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Братя Миладинови” блок № 41,
вх. “А”, ет.4, с пазарна оценка 66 790 лева, без ДДС,
с
недвижим имот, собственост на Стефан Иванов Пеев, представляващ
апартамент № 15, със застроена площ 65.83 кв.м., състоящ се от спалня,
дневна,кухня и сервизни помещения, при граници: югоизток – външен зид;
северозапад – външен зид; североизток – стълбище; североизток – стълбище;
югозапад – външен зид; избено помещение № 15, ведно с 2.826% ид.части от
общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя, находящ
се в гр. Бургас, ж.к. “Братя Миладинови”, блок № 43, вх. “Б”, ет.1, с пазарна
цена 49 833 лева, без ДДС.
Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 16 957 лева да се
доплати от Стефан Иванов Пеев, заедно с дължимите данъци и такси по
сделката.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
29. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна масивна сграда в
съсобствен между Община Бургас и Местно поделение на Арменска
апостолическа православна църква в България – Бургас върху недвижим
имот, представляващ УПИ ІІІ в кв.43 по плана на ЦГЧ – Бургас.

…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против - 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди в полза на Местно поделение на Арменска апостолическа
православна църква в България - гр. Бургас, право на строеж за изграждане на
предвидената, съгласно ПУП – ПРЗ едноетажна масивна сграда със застроена
площ 60 кв.м. в съсобствен с Община Бургас недвижим имот, представляващ
УПИ ІІІ в кв.43 по плана на ЦГЧ – Бургас, целият с площ 586.3 кв.м., при
граници: изток – ул. “Лермонтов” и улица топик; запад – УПИ ІІ-1851, кв.43;
север – УПИ І, кв.43; юг – УПИ ІІ, кв.43 и улица топик, за сумата 1 978 /хиляда
деветстотин седемдесет и осем/ лева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
30. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Изкупуване на идеални части от имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”, кв.40,УПИ ХІ-1898.
…………………………………………………………………………

Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против - 0,
въздържали се - 0,
Р Е Ш И:
Да се продадат на ПРОЛЕТИНА ДИМИТРОВА СЛАВОВА – ЕГН
155.50 /сто петдесет и пет цяло и петдесет/ кв.м. идеални части
частна общинска собственост, от недвижим имот, представляващ УПИ ХІ-1898
в кв.40 по плана на ж.к. “Братя Миладинови”, град Бургас, ул. “Места” № 43,
целият с площ 304 кв.м., при граници: изток – УПИ ХІІ; запад – УПИ Х и УПИ
Х-а; север – ул. “Места”; юг – УПИ VІІ, за сумата 61 422 /шестдесет и една
хиляди четиристотин двадесет и два/ лева, ведно с едноетажна полумасивна
сграда с изба, застроена на 64.04 кв.м. за сумата 7 084 /седем хиляди
осемдесет и четири/ лева, като в посочените цени не е включен ДДС.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
31. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Учредяване право на пристрояване на магазин, собственост на Съюза на
архитектите в България, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”
бл.40 – първи партерен етаж.

…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Учредява на Съюза на архитектите в България, представляващ
юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по фирмено дело №
7343/1990 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление:
град София – 1504, ул. “Кракра” № 11, правото да пристрои собствения си
магазин, находящ се в град Бургас, ж.к. “Братя Миладинови”, блок № 40, вх.
“Б” – първи партерен етаж с 24.07 /двадесет и четири цяло нула седем/ кв.м.
Определя пазарна цена на правото на пристрояване в размер на 7 534
/седем хиляди петстотин тридесет и четири/ лева.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
32. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Изкупуване на недвижим имот – частна общинска собственост – част от
двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. “Факийска” № 22.
…………………………………………………………………………

Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на РУМЕН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 27.44 кв.м. идеална част от
втори етаж на двуетажна жилищна сграда, находяща се в УПИ V-785 в кв.159
по плана на ж.к.”Възраждане”, град Бургас, ул. “Факийска” № 22, целият с
площ 452 кв.м., при граници: изток – УПИ VІ; запад – УПИ ІV; север – ул.
“Факийска”; юг – УПИ VІІ, по пазарни цени за сумата 11 799 /единадесет
хиляди седемстотин деветдесет и девет/ лева, без ДДС.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
33. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отпускане на средства за ликвидацията на “Бургаски универсален магазин”
АД (л) – Бургас.
…………………………………………………………………………

Общинският съвет – Бургас, с 23 гласа “за”, против – 7, въздържали се –
3,
РЕ Ш И:
1. Приема да бъде отпусната сумата от 10 000 лева за покриване на
разходите, свързани с ликвидацията на “Бургаски универсален
магазин” АД, като същата бъде възстановена при продажбата на
строителен обект “ГУМ”.
2. До края на м. август 2004 година ликвидаторът да подготви и
представи в Общинския съвет програма за намиране на
приходоизточници за издръжката на дружеството.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
34. Докладна записка от Ивайло Николов – общински съветник, относно:
Откриване на процедура за отдаване под наем на общински търговски
обекти.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против - 1,
въздържали се - 2,
Р Е Ш И:

ЗАДЪЛЖАВА Общинска администрация до 30 септември 2004 година
да организира процедура за отдаване под наем на следните търговски обекти
със срок до приватизацията им:
1. Магазин № 1300, ул. “Александровска” № 137;
2. Магазин № 3215, ул. “Александровска” № 137 /сувенири/;
3. Магазин № 3258, ул. “Александровска” № 137;
4. Магазин – ул. “Христо Ботев” № 70;
5. Магазин /книжарница/ - ул. ”Св.Св. Кирил и Методий” № 55;
6. Подблоково помещение № 2, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 55;
7. Подблоково помещение № 3, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 55;
8. Подблоково помещение № “, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 55;
9. Магазин № 1, ул. “Александровска” № 147;
10. Магазин на партер – ул. “Христо Ботев” № 61-67;
11. Магазин – ж.к. “Бр. Миладинови” бл. 117, между вх. 6 и 7;
12. Магазин – ж.к. ”Бр. Миладинови” бл. 117, между вх. 3 и 4;
13. Магазин № 2, бул. “Ст. Стамболов” № 118;
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
35. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Одобряване на имоти – частна общинска собственост, върху които да бъдат
проведени съответните процедури за учредяване право на строеж в полза на
физически или юридически лица.

…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против - 2,
въздържали се - 2,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА следните имоти, за провеждане на съответните процедури за
учредяване право на строеж, в полза на физически или юридически лица, срещу
придобиване от Община Бургас на собственост върху реални обекти от бъдещо
строителство или от вече готови сгради:
1. УПИ ІV-25, кв.3, по плана на к-с ”Зорница”, гр. Бургас, с площ от 297,5
кв.м., при граници: югоизток – УПИ II, в кв.3; югозапад – УПИ II, в кв.3;
северозапад – УПИ III, в кв.3; североизток – УПИ II, в кв.3, актуван с акт за частна
общинска собственост № 3234/22.04.2002 г., отреден за жилищно строителство;
2. УПИ VІ, в кв.12, по плана на к-с ”Лазур”, гр. Бургас, с площ от 970 кв.м.,
при граници: североизток – ул. “Перущица”; югоизток – ул. “Копривщица”;
югозапад – ул. “Батак”; северозапад – УПИ V, VII-а и VIII-а, в кв.12, актуван с акт
за частна общинска собственост № 2313/06.03.2000 г., отреден за КОО;
3. УПИ V, в кв.43, по плана на к-с ”Лазур”, гр. Бургас, с площ 513 кв.м.,
при граници: североизток – УПИ III и IV, в кв.43; югоизток – ул. “Юри Венелин”;
югозапад – УПИ I, в кв.43; северозапад – УПИ II, в кв.43, актуван с акт за частна
общинска собственост № 2538/08.05.2000 г., отреден за жилищно строителство;
4. УПИ VІІ, в кв.27, по плана на к-с ”Лазур”, гр. Бургас, с площ от 996
кв.м., при граници: североизток – УПИ VIII, в кв.27; югозапад – улица между о.т.
105-а – о.т. 106-а; северозапад – УПИ VI-618, в кв.27; югоизток – УПИ XI-660,
661, в кв.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 3661/04.06.2003 г.,
отреден за жилищно строителство;
5. УПИ ІI, в кв.18, по плана на к-с ”Братя Миладинови”, гр. Бургас, с площ
от 319 кв.м, при граници: изток – ул. “Стара планина”; запад – УПИ V-13, в кв.18;
север – УПИ I, в кв.18; юг – ул. “Струма”, актуван с акт за частна общинска
собственост № 3613/25.03.2003 г., отреден за КОО;
6. УПИ ІІ-50, в кв.24, по плана на к-с ”Изгрев”, гр. Бургас, с площ от 880
кв.м., при граници: изток – улица между о.т. 913-а – 913-б; запад –
новопредвидена улица; север – УПИ I, в кв.24; юг – УПИ III, в кв.24, актуван с акт
за частна общинска собственост № 3852/26.02.2004 г., отреден за КОО;
7. УПИ V-64, в кв.22, по плана на к-с ”Изгрев”, гр. Бургас, с площ от 183
кв.м., при граници: изток УПИ IV-64, в кв.22; запад – паркинг; север – УПИ I, в

кв.22; юг – УПИ VI, в кв.22, актуван с акт за частна общинска собственост №
3731/22.07.2003 г., отреден за КОО;
8. УПИ ІІІ, в кв.27, по плана на к-с ”Изгрев”, гр. Бургас, с площ от 423,6
кв.м., при граници: североизток – УПИ II-41, в кв.27; северозапад – УПИ I, в кв.27;
югоизток – улица между о.т. 952 – о.т. 953-а; югозапад – паркинг, актуван с акт за
частна общинска собственост № 3804/13.01.2004 г., отреден за жилищно
строителство;
9. УПИ ХІІІ, в кв.24-а, по плана на к-с ”Изгрев”, гр. Бургас, с площ от
540,50 кв.м., при граници: североизток – УПИ XI, в кв.24-а; северозапад – УПИ
XIV, в кв.24-а; югоизток – УПИ XII, в кв.24-а; югозапад – паркинг, актуван с акт
за частна общинска собственост № 3758/10.11.2003 г., отреден за жилищно
строителство;
10. УПИ ІІІ, в кв.28, по плана на к-с ”Изгрев”, гр. Бургас, с площ от 1108
кв.м., при граници: изток – пешеходна алея; запад – УПИ I; север – улица между
о.т. 958 – о.т. 959; юг – пешеходна алея, актуван с акт за частна общинска
собственост № 3645/19.05.2003 г., отреден за КОО;
11. УПИ ІV, в кв.28, по плана на к-с ”Изгрев”, гр. Бургас, с площ от 570
кв.м., при граници: изток – УПИ V-25, в кв.28; запад – пешеходна алея; север –
улица между о.т. 959 – о.т. 960; юг – пешеходна алея, актуван с акт за частна
общинска собственост № 3811/13.01.2004 г., отреден за КОО;
12. УПИ VІІ, в кв.28, по плана на к-с ”Изгрев”, гр. Бургас, с площ от 1041
кв.м., при граници: изток – УПИ VIII, в кв.28; запад УПИ VI-25, в кв.28; север –
улица между о.т. 959 – о.т. 960; юг – пешеходна алея, актуван с акт за частна
общинска собственост № 3810/13.01.2004 г., отреден за КОО;
13. УПИ VІІІ, в кв.17-а, по плана на к-с ”Изгрев”, гр. Бургас, с площ от
1322,8 кв.м., при граници: изток – УПИ I, в кв.17-а; запад – улица между о.т. 1041б – о.т. 1198-в; север улица между о.т. 1041 – о.т. 1198; юг - УПИ II-36 и VII-36, в
кв.17-а, актуван с акт за частна общинска собственост № 3775/02.12.2003 г.,
отреден за жилищно строителство;
14. УПИ І, в кв.17-а, по плана на к-с ”Изгрев”, гр. Бургас, с площ от 274,5
кв.м., при граници: изток – улица между о.т. 11-98 – о.т. 1198-а; запад УПИ VIII, в
кв.17-а; север – улица между о.т. 1198 – о.т. 1041-б; юг - УПИ II-36, в кв.17-а,
актуван с акт за частна общинска собственост, отреден за КОО;
15. УПИ ІХ, в кв.5, по плана на ПЗ ”Победа”, гр. Бургас, с площ от 562,3
кв.м., при граници: изток – ул. “Чаталджа”; запад – УПИ VIII-87, в кв.5; север УПИ II, в кв.5; юг – зелена площ, актуван с акт за частна общинска собственост №
3594/25.02.2003 г., отреден за КОО;
16. УПИ Х, в кв.5, по плана на ПЗ ”Победа”, гр. Бургас, с площ от 708,4
кв.м., при граници: изток – ул. “Чаталджа”; запад – улица между о.т. 100 – о.т. 102;

север – зелена площ; юг – УПИ XVIII, в кв.5, актуван с акт за частна общинска
собственост № 3595/25.02.2003 г., отреден за КОО;
17. УПИ ХVІІІ, в кв.5, по плана на ПЗ ”Победа”, гр. Бургас, с площ от 473
кв.м., при граници: изток – ул. “Чаталджа”; запад – улица между о.т. 100 – о.т. 101;
север – УПИ X, в кв.5; юг – УПИ XII, в кв.5, актуван с акт за частна общинска
собственост № 3596/25.02.2003 г., отреден за КОО.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
36. Докладна записка от Ивайло Николов – общински съветник, относно:
Изграждане на паркинг в района на “Бургаски универсален магазин”.
…………………………………………………………………………

Общинският съвет – Бургас, с 25 гласа “за”, против - 1, въздържали се –
10,
Р Е Ш И:
1. Задължава ликвидаторът на “Бургаски универсален магазин” да
направи проучвания и предложи проект за изграждане на паркинг до
15 септември 2004 година.
2. Възлага на ликвидатора да отдаде под наем паркинга за срок – до
приключване на процедурата по ликвидацията на “Бургаски
универсален магазин”, като разходите по изграждането на паркинга
да бъдат за сметка на наемателя.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
37. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Учредяване право на ползване на “Велмар” ООД – Бургас върху недвижим
имот – частна общинска собственост.

…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с 0 гласа “за”, против – 21, въздържали се –
15,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решения в докладната записка.
…………………………………………………………….…………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 12
На 29.07.2004 година (четвъртък), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, в заседателната зала на Областната
администрация от 10:00 ч. се проведе Дванадесетото заседание на Общински
съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
38. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Проект на Община – Бургас по програма “Фар” за “Развитие на българския
екотуризъм”.

…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против - 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА участието на Община Бургас с проектопредложение
“МЕМОРИАЛЕН КРЪСТ НА СВ. АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ НА
ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ” по програма ФАР – Икономическо и
социално сближаване в проекта за “Развитие на българския екотуризъм”.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

