ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. (1.) Докладна записка от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас,
относно: Удостояване със званието “Почетен граждани на Бургас”, ведно с
почетна грамота, лента с цветовете на знамето на Община Бургас, вписване
в почетната книга и награждаване с почетен плакет и почетна значка на
Бургас на Иво Димитров Янакиев - ЕГН
бронзов медалист от
олимпиадата в Атина - 2004 г. и на Димитър Иванов Янакиев – ЕГН
световен шампион от Амстердам - 1977 г. и треньор на Иво
Янакиев.
(2.) Докладна записка от общински съветници от “СДС и коалиция”,
относно: Присъждане званието “Почетен гражданин на Бургас” на Иво
Янакиев.
2. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Предоставяне на помещение – частна общинска собственост, за
осъществяване функциите на Почетния консул на Руската федерация в
гр.Бургас.
3. Избор на обществен посредник на Община – Бургас.
4. Докладна записка от Руско Хънков – управител на “Бургаски пазари”
ЕООД, относно: Обявените резултати от проведения конкурс за отдаване
под наем на “Магазин за продажба на хранителни стоки на дребно” в ТК
“Краснодар” – І етаж, включен като ДМА в капитала на “Бургаски пазари”
ЕООД.

5. Докладна записка от група общински съветници, относно: Обявяване на
мораториум за изграждане на строителни обекти върху зелените площи на
Община – Бургас.
6. Докладна записка от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас, относно:
Информация за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2004 г.
7. Докладна записка от Анушка Тодорова - управител на “Нармаг” ЕООД –
Бургас, относно: Взето решение от Общински съвет с Протокол №
12/29.07.2004 г., т.8 и приемане оздравителна програма на търговското
дружество.
8. Докладна записка от д-р Илка Баева - управител на “ДКЦ-ІІ-Бургас” ЕООД,
относно: Определяне наемна цена на площ, находяща се в приземен етаж на
сградата на “ДКЦ-ІІ-Бургас”.
9. Докладна записка от Лена Бахчеванова - председател на Общински съвет,
относно: Приемане на базисни наемни цени за 2004 г. за отдаване под наем,
предоставени на търговските дружества с общинско участие, застроени и
незастроени недвижими имоти.
10. Докладна записка от общински съветници от ”СДС и коалиция”, относно:
Обявяване на търг за разчистване на терен в зона “В” на к/с “Меден
рудник”.
11. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Избор на комисия
за подготовка и провеждане на търг за продажба на терен в зона “В” на к/с
“Меден рудник”.
12. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Актуализация на
Бюджет 2004 г. за финансирането на 5 нови полицейски щата към ІV-то
РПУ гр.Бургас.
13. (1.) Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне помещения за нуждите на РДВР.
(2.) Докладна записка от група “СДС и коалиция” относно: Предоставяне на
І-ви етаж от блок “Б” на ОДЗ № 10 за ползване от ІV-то РПУ гр.Бургас.

14. Докладна записка от група ”СДС и коалиция”, относно: Ново незаконно
строителство в к/с “Меден рудник”.
15. (1.) Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Спешни мерки
за ремонт на пътната мрежа в к/с “Меден рудник”.
(2.) Докладна записка от Бенчо Бенчев - общински съветник, относно:
Ремонт на пътната настилка по маршрутите на градския транспорт и
подобряване организацията на движението във входно-изходните пътни
участъци на к/с “Меден рудник”.
16. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Изграждане на
съвременни пазари за плодове и зеленчуци в ж.к. “Меден рудник”.
17. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Промяна в
транспортната схема на к/с “Меден рудник”.
18. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Ремонт на подлеза
на ул.”Т.Грудов” в ж/к “Меден рудник”.
19. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Изграждане на
спортни детски площадки в ж/к “Меден рудник”.
20. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Отпускане на
средства за борба с насекомите, гризачите и бездомните кучета на
територията на ж/к “Меден рудник”.
21. Докладна записка от “СДС и коалиция”, относно: Поставяне на светофар на
първото кръстовище за ж/к “М.Рудник”.
22. Докладна записка от Бенчо Бенчев - общински съветник, относно:
Съхраняване и опазване на построения паметник “Кръста” в местността
“Шилото” - бункера край ж/к “Меден рудник”.
23. Докладна записка от Димчо Грудев - общински съветник и председател на
НС на Общинска агенция за приватизация, относно: Откриване на
процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, които се
ползват за стопански цели на Община - Бургас, съгласно чл.3, ал.3, т.2, във
връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК.

24. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация, относно: Допълване на решение с
Протокол № 42/18.12.2002 г. на Общински съвет – Бургас.
25. Докладна записка от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас, относно:
Работата на Община Бургас в направление “Младежки дейности”.
26. Докладна записка от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас, относно:
Съществуването на паралелки в І и VІІІ клас за учебната 2004/2005 година в
учебните заведения на територията Община Бургас, с по-малко от
установения брой ученици, съгласно Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН и
относно съществуването на три маломерни сурдопаралелки във ІІ, VІІ и ІХ
клас на ОУ ”П.К.Яворов” - Бургас.
27. Докладна записка от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас, относно:
Откриване на извънбюджетна валутна банкова сметка на Професионална
гимназия по електроника “К.Фотинов” - Бургас.
28. Докладна записка от Георги Дракалиев - общински съветник, относно:
Създаване на общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия.
29. Докладни записки от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас, относно:
Отпускане персонална пенсия на деца сираци.
30. Докладна записка от Снежана Пренерова – общински съветник, относно:
Участие на детски хор “Милка Стоева” в международно концертно турне.
31. Молба от Атанаска Йорданова Петкова за опрощаване на суми за
неправилно получена пенсия.
32. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отдаване под наем на обработваемите земеделски земи от Общинския
поземлен фонд и свободните от остатъчния фонд в землищата на
територията на Община Бургас за стопанската 2004-2005 година.
33. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Даване мандат на Кмета на Община Бургас за подписване на договор за
присъждане на кредитен рейтинг на Община Бургас.

34. Докладна записка от Димитър Коруджиев и Георги Манев – общински
съветници, относно: Промени в приетата от Общински съвет Наредба по
чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост.
35. Докладна записка от Мария Радева – общински съветник, относно:
Еднократна парична помощ за лечение на заслужил треньор и майстор на
спорта Васко Атанасов Казаков.
36. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отпускане на целеви средства за спортен клуб по ръгби “Ботев” – Бургас.
37. Питания.

РЕШЕНИЯ
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас, относно:
Удостояване със званието “Почетен граждани на Бургас”, ведно с почетна
грамота, лента с цветовете на знамето на Община Бургас, вписване в
почетната книга и награждаване с почетен плакет и почетна значка на
Бургас на Иво Димитров Янакиев - ЕГН
бронзов медалист от
олимпиадата в Атина - 2004 г. и на Димитър Иванов Янакиев – ЕГН
световен шампион от Амстердам - 1977 г. и треньор на Иво
Янакиев.
(2.) Докладна записка от общински съветници от “СДС и коалиция”,
относно: Присъждане званието “Почетен гражданин на Бургас” на Иво
Янакиев.
…………………………………………………………………………
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Удостоява ИВО ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ – ЕГН
, бронзов
медалист от олимпиадата в Атина, Гърция – 2004 г. и ДИМИТЪР ИВАНОВ
ЯНАКИЕВ – ЕГН 5005260463, световен шампион от Амстердам 1977 г. и
треньор на Иво Янакиев, със званието “Почетен гражданин на Бургас”,
ведно с почетна грамота, лента с цветовете на знамето на Община
Бургас, вписване в почетната книга и награждаване с почетен плакет и
почетна значка на Бургас.
…………………………………………………………….…………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
2. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Предоставяне на помещение – частна общинска собственост, за осъществяване
функциите на Почетния консул на Руската федерация в гр.Бургас.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се отдаде на Руската Федерация, под наем, недвижим имот, находящ
се в гр.Бургас, ул. “Цар Симеон І” № 111, представляващ подблоково
помещение, със застроена площ от 108.93 кв.м., при граници: изток – външен
зид; запад – ул. “Цар Симеон І”; север – детска кухня; юг – вход “Б”, актуван с
акт за частна общинска собственост № 1020/30.10.1998 г., за срок от 5 /пет/
години, при месечна наемна цена от 110 /сто и десет/ лева, без ДДС.
Недвижимият имот да се ползва за осъществяване функциите на
Почетния консул на Руската федерация в гр.Бургас.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
3. Избор на обществен посредник на Община – Бургас.
…………………………………………………………….…………..
След провеждането на тайния избор, комисията установи:
По списък, срещу подпис присъстват
- 48 общински съветника;
Участвали в гласуването
- 47 общински съветника;
Гласували за:
Катя Георгиева Касабова
- 14 общински съветника;
Катя Пеева Кирилова
- 21 общински съветника;
Недействителни бюлетини
- 12 броя общо;
При така получените резултати, Комисията РЕШИ: НЕ ПРЕДЛАГА ЗА
ИЗБОР ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
– БУРГАС.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
4. Докладна записка от Руско Хънков – управител на “Бургаски пазари”
ЕООД, относно: Обявените резултати от проведения конкурс за отдаване под
наем на “Магазин за продажба на хранителни стоки на дребно” в ТК
“Краснодар” – І етаж, включен като ДМА в капитала на “Бургаски пазари”
ЕООД.
…………………………………………………………….…………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. На базата на предложеното решение от комисията за провеждане
на конкурса, не приема за спечелил конкурса “Болеро” ЕООД и за
класиране на второ място “Сара Атанасови и сие” – събирателно
дружество.
2. Отменя решението си, за отдаване под наем Магазин “Краснодар”- І
етаж, чрез конкурс.
3. Приема за всички участници в търга да важат еднакви три условия, а
именно:
Да изградят паркинг, след 90 дни от подписване на договора на
спечелилия;
Да направят минимална инвестиция от 500 хил.лв.;
Да представят идеен проект;

4. Приема, след изпълнение на посочените три условия, началната цена
за месечен наем да бъде определена, чрез явен търг, не по-малко от 28
хил.лв., без ДДС.
5. Приема договорът за наем, който ще се сключи между дружеството и
спечелилият търга да бъде внесен за одобряване в Общинския съвет.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
5. Докладна записка от група общински съветници, относно: Обявяване
на мораториум за изграждане на строителни обекти върху зелените площи на
Община – Бургас.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет Бургас, с 19 гласа “за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. Обявява мораториум на строителство върху зелените площи на
Община Бургас от 01.10.2004 година.
Отг. Кмета на Общината
Гл. архитект
2. При доказана необходимост за такова строителство, Общинската
администрация да внася предложение за вземане на решение от
Общинския съвет.
Отг. Кмета на Общината
3. Да се внесе информация от Кмета в Общинския съвет за издадените
разрешения за строителство в тези територии и при констатирани
нарушения да се сезират съответните компетентни органи за търсене
на отговорност от длъжностните лица.
Срок: 30.10.2004 г.
Отг. Кмета на Общината
Гл. архитект
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
6. Докладна записка от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас,
относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Бургас
към 30.06.2004 г.
…………………………………………………………….…………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Не приема информацията за изпълнение на бюджета на Община
Бургас към 30.06.2004 година.
2. Задължава Кмета да представи информация за изпълнението на
бюджета за 9-месечието, в която да има отговори на всички тези
въпроси, поставени на сесията от изказващите се, вкл. и решението на
Постоянната комисия по бюджет и финанси.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
7. Докладна записка от Анушка Тодорова - управител на “Нармаг”
ЕООД – Бургас, относно: Взето решение от Общински съвет с
Протокол № 12/29.07.2004 г., т.8 и приемане оздравителна програма
на търговското дружество.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се направи допълнителна парична вноска в размер на 79 889.80 лв. на
основание чл.134 от Търговския закон на “Нармаг” ЕООД – Бургас.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
8. Докладна записка от д-р Илка Баева - управител на “ДКЦ-ІІ-Бургас”
ЕООД, относно: Определяне наемна цена на площ, находяща се в
приземен етаж на сградата на “ДКЦ-ІІ-Бургас”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Приема предложението на управителя на “ДКЦ-2-Бургас” ЕООД, а
именно: ХЕИ – Бургас да заплаща наемна цена за площта в приземния етаж на
сградата, в размер на 1 лв./кв.м. и разходите по стопанисването на общите
части /ток, вода, охрана/ и други, пропорционално на частта от сградата.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
9. Докладна записка от Лена Бахчеванова - председател на Общински
съвет, относно: Приемане на базисни наемни цени за 2004 г. за
отдаване под наем, предоставени на търговските дружества с
общинско участие, застроени и незастроени недвижими имоти.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет Бургас, с 25 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
На основание параграф 30, ал.3 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г.
общинските предприятия и търговските еднолични дружества с общинско
участие могат да отдават под наем предоставените им застроени и /или/
незастроени недвижими имоти на цени не по-ниски от определените базисни
наемни цени за 2004 г. в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с
Протокол № 44, т.1/19.03.2003 г., изменена с Протокол № 47/16.07.2003 г. и
Протокол № 3/19.12.2002 г. на Общински съвет - Бургас.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
10. Докладна записка от общински съветници от ”СДС и коалиция”,
относно: Обявяване на търг за разчистване на терен в зона “В” на к/с
“Меден рудник”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет Бургас, с 13 гласа “за”, против – 1, въздържали се 19,
Р Е Ш И:
Не приема направеното предложение за решение.
…………………………………………………………………………

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
11. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Избор на
комисия за подготовка и провеждане на търг за продажба на терен в
зона “В” на к/с “Меден рудник”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с 20 гласа “за”, против – 6, въздържали се –
6,
Р Е Ш И:
Отлага разглеждането на докладната записка за следващото заседание на
Общинския съвет, като се преработи и съобрази с направените забележки.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
12. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Актуализация
на Бюджет 2004 г. за финансирането на 5 нови полицейски щата към
ІV-то РПУ гр.Бургас.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, със 17 гласа “за”, против – 0, въздържали се
– 10,
Р Е Ш И:
В актуализацията на Бюджета на Община Бургас за 2004 г. да залегне
сумата за издръжка на 5 нови полицейски служители, които да изпълняват
служебните си задължения на територията на Четвърто РПУ – Бургас, като
обслужват приоритетно к/с “Меден Рудник” и кв. “Горно Езерово”, в района на
обособените ромски махали.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
13. (1.) Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне помещения за нуждите на РДВР.
(2.) Докладна записка от група “СДС и коалиция” относно:
Предоставяне на І-ви етаж от блок “Б” на ОДЗ № 10 за ползване от
ІV-то РПУ гр.Бургас.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
РЕ Ш И:
Предоставя І етаж на Павилион “Б” в ОДЗ № 10 в ж.к. “Меден Рудник”,
за ползване от РДВР – Бургас.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
14. Докладна записка от група ”СДС и коалиция”, относно: Ново
незаконно строителство в к/с “Меден рудник”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 24 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
Задължава Общинската администрация да извършва веднъж месечно
проверка и прави съответните констатации за наличието на незаконно
строителство на цялата територия на Община Бургас. Резултатите от
констатациите да бъдат оповестявани периодично и Общинската
администрация да предприема незабавни действия за събарянето на
незаконните постройки.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
15. (1.) Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Спешни
мерки за ремонт на пътната мрежа в к/с “Меден рудник”.
(2.) Докладна записка от Бенчо Бенчев - общински съветник, относно:
Ремонт на пътната настилка по маршрутите на градския транспорт и
подобряване организацията на движението във входно-изходните пътни
участъци на к/с “Меден рудник”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с 8 гласа “за”, против – 4, въздържали се –
14,
Р Е Ш И:
Не приема докладните записки на групата съветници от “СДС и
коалиция” и на общинския съветник Бенчо Бенчев.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
16. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Изграждане
на съвременни пазари за плодове и зеленчуци в ж.к. “Меден рудник”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет Бургас, с 22 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
1. Да се извърши реконструкция на съществуващата мрежа от пазари за
плодове и зеленчуци в ж.к. “Меден Рудник” и във всяка една от четирите
жилищни зони на комплекса “А”, “Б”, “В” и “Г” да бъде изграден такъв пазар,
съответстващ на изискванията в нормативната база. За жилищните зони,
където към настоящия момент не съществуват пазари за плодове и зеленчуци
да се определят общински парцели за изграждането им.
Горното да се съобрази с писменото становище на Общинска
администрация – неразделна част от решението.
2. Задължава Община Бургас да кандидатства пред Социалноинвестиционния фонд за финансиране.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
17. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Промяна в
транспортната схема на к/с “Меден рудник”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет Бургас, с 22 гласа “за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Общинската администрация да проучи и представи становище за
възможностите и ефективността за въвеждане в експлоатация нова автобусна
линия в района на ж/к “Меден Рудник”, както е в мотивационната част на
докладната записка на ”СДС и коалиция”.
……………………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
18. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Ремонт на
подлеза на ул.”Т.Грудов” в ж/к “Меден рудник”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с 10 гласа “за”, против – 2, въздържали се –
16,
Р Е Ш И:
Не приема докладната записка и предложения проект за решение.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
19. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Изграждане
на спортни детски площадки в ж/к “Меден рудник”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет - Бургас, с 14 гласа “за”, против – 0, въздържали се –
15,
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
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
20. Докладна записка от група “СДС и коалиция”, относно: Отпускане на
средства за борба с насекомите, гризачите и бездомните кучета на
територията на ж/к “Меден рудник”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с 14 гласа “за”, против – 0, въздържали се –
17,
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
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
21. Докладна записка от “СДС и коалиция”, относно: Поставяне на
светофар на първото кръстовище за ж/к “М.Рудник”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да бъдат предвидени необходимите средства за изграждане на
светофарна уредба на първото кръстовище за ж.к. “Меден Рудник”, при
изготвяне на бюджета на Общината за 2005 година.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
22. Докладна записка от Бенчо Бенчев - общински съветник, относно:
Съхраняване и опазване на построения паметник “Кръста” в
местността “Шилото” - бункера край ж/к “Меден рудник”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с 25 гласа “за”, против – 1, въздържали се –
2,
Р Е Ш И:
Възлага на Общинска администрация да изготви и представи становище
за решаване на този проблем със съответните параметри и направи всичко
необходимо, което е възможно по закон за узаконяване и предложението
вътре, което направи г-н Руси Куртлаков.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
23. Докладна записка от Димчо Грудев - общински съветник и
председател на НС на Общинска агенция за приватизация, относно:
Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни
имоти, които се ползват за стопански цели на Община - Бургас,
съгласно чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа”за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р ЕШ 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 /Мобиком/, ул. “Христо Ботев” № 70, гр.
Бургас;
Определя начална тръжна цена за продажба 146 000 лв., в т.ч.
признати подобрения на наемателя в размер на 51 863 лв.
Определя стъпка на наддаване 1 500 лв.
Депозит за участие в размер на 14 600 лв.

1.2.

Магазин, ж/к “Бр. Миладинови”, бл.117, между вх. 6 и 7, гр.
Бургас:
Определя начална тръжна цена за продажба 90 000 лв.
Определя стъпка на наддаване 2 000 лв.
Депозит за участие в размер на 9 000 лв.
2. Търгът да се проведе след 30-я ден от датата на обнародването на
решението в “Държавен вестник” от 17:00 ч., в залата на ул. “Конт
Андрованти” № 1, ет.3.
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 лв.
4. Депозитът за участие да се внесе до 30-я ден включително от датата
на обнародването на решението в “Държавен вестник”.
5. 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 обнародването на
решението в “Държавен вестник”.
6. Огледът на обектите да се извършва през всички работни дни до 30-я
ден включително от датата на обнародването на решението в
“Държавен вестник”.
7. 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
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
24. Докладна записка от Димчо Грудев – председател на Надзорния съвет
на Общинска агенция за приватизация, относно: Допълване на
решение с Протокол № 42/18.12.2002 г. на Общински съвет – Бургас.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа”за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р ЕШ И:
Допълва решение, прието с Протокол № 42 от 18.12.2002 г. на Общински
съвет гр.Бургас, със следния текст: Обект: Сграда – бивше училище, с.
Братово, кв.5, УПИ Х-82, Община Бургас да се приватизира чрез метод на
приватизация – публичен търг, ведно с урегулиран парцел Х-82, кв.5 по
плана на с.Братово с площ от 1 251 кв.м. (съгласно скица № 97 от
15.09.2004 г.)
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
25. Докладна записка от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас,
относно: Работата на Община Бургас в направление “Младежки
дейности”.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа ”за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Приема информацията за дейността на Общинска администрация
насочена към младите хора.
2. Приема Програмата за развитие на Младежки културен център –
Бургас.
3. Задължава ръководството на Младежки културен център да изгради и
координира дейността на Младежки съвет на територията на Община
Бургас в съответствие с Европейската харта за участие на младите
хора в живота на общините и регионите.
4. Постоянната комисия по младежки дейности да включи в състава си
младежки делегат, предложен от Младежки съвет.
5. Препоръчва при обсъждането на Бюджет – 2005 г. да се предвидят
средства в размер до 20 000 лв. за финансиране на младежки проекти.
Постоянната комисия по образование и наука и Постоянната комисия
за младежта и спорта да разработят съвместно с Общинската
администрация – Правила за финансиране на младежки проекти,
които да се приемат от Общинския съвет.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
26. Докладна записка от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас,
относно: Съществуването на паралелки в І и VІІІ клас за учебната
2004/2005 година в учебните заведения на територията Община
Бургас, с по-малко от установения брой ученици, съгласно Наредба №
7/29.12.2000 г. на МОН и относно съществуването на три маломерни
сурдопаралелки във ІІ, VІІ и ІХ клас на ОУ ”П.К.Яворов” - Бургас.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет- Бургас, с мнозинство от 28 гласа ”за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Разрешава за учебната 2004-2005 година съществуването на 25
самостоятелни паралелки с общ брой ученици под установения
минимум, в следните училища:
Училище
1. ОУ “Иван Вазов”
2. ОУ “Васил Левски”

Населено
място
с.Банево
с.Банево
кв. “Г. Езерово”

Клас
V клас
VІ клас
VІІІ клас
VІ клас

Брой
Брой
паралелки ученици
1
13
1
14
1
17
1
10

3. ОУ “Христо Ботев”

с.Маринка

4. ОУ “Христо Ботев”

с.Ветрен

5. ОУ “Христо Ботев”

кв.Сарафово

6. ОУ “Васил Левски”

гр.Българово

7. ОУ “Св.Св. Кирил и с.Равнец
Методий”
8. ОУ “Св. Климент с.Рудник
Охридски”
9. ОУ “Христо Ботев”
с.Черно море

І клас
ІІ клас
ІІІ клас
VІІ клас
VІІІ клас
ІV клас
VІІ клас
І клас
VІІІ клас
V клас
VІІ клас
VІІІ клас
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
VІІ клас
І клас
ІV клас
ІІ-б клас –
Драганово
ІІІ клас
ІV-б клас –
Драганово

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
14
13
17
17
12
17
14
17
17
15
15
15
15
14
17
15
14
15

1
1

15
10

2. Разрешава за учебната 2004/2005 година в ОУ “П.К.Яворов” – Бургас
съществуването на 3 /три/ маломерни сурдопаралеки:
ІІ клас 1 паралелка – 6 ученика;
VІІ клас 1 паралелка – 4 ученика;
ІХ клас 1 паралелка – 6 ученика;
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
27. Докладна записка от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас,
относно: Откриване на извънбюджетна валутна банкова сметка на
Професионална гимназия по електроника “К.Фотинов” - Бургас.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа ”за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е ШИ:
1. Одобрява план-сметката на проект с регистрационен номер в ЦРЧР
04-BGR01-S2C01-00033-1
по
програма
“Сократ”,
съгласно
приложената план-сметка – неразделна част от настоящата докладна
записка, който се реализира от ПГЕЕ “Константин Фотинов”.
2. Задължава директора на ПГЕЕ “Константин Фотинов” да организира
предоставянето на ежемесечни отчети в хода на изпълнението на
проекта в Дирекция “Бюджет и финанси” на Община – Бургас.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
28. Докладна записка от Георги Дракалиев - общински съветник,
относно: Създаване на общински гаранционен фонд за малки и
средни предприятия.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с 14 гласа ”за”, против – 2, въздържали се –
4,
Р Е Ш И:
Предлага на Общинска администрация да направи съответните
предложения по внесения Правилник за организацията и дейността на фонда
съвместно с вносителя и да я предложи за разглеждане в подходящ момент.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
29. Докладни записки от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас,
относно: Отпускане персонална пенсия на деца сираци.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа”за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на Самуил Тодоров
Арнаудов – ЕГН 9808120482.
2. Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на Стела Георгиева
Кехайова – ЕГН 0045010612.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
30. Докладна записка от Снежана Пренерова – общински съветник,
относно: Участие на детски хор “Милка Стоева” в международно
концертно турне.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа ”за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
За участието на детски хор при Младежки културен център – гр.Бургас
за гостуване в концертно турне в Испания, Община Бургас да осигури 2 000 лв.
от бюджета на Общината – направление “Други дейности по културата”.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
31. Молба от Атанаска Йорданова Петкова за опрощаване на суми за
неправилно получена пенсия.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа ”за”, против - 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие да бъде опростена сумата, която Атанаска Йорданова
Петкова от гр.Бургас, кв. “Победа”, ул. “Резвая” № 42, дължи на ТП на НОИ за
неправилно получена пенсия.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
32. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отдаване под наем на обработваемите земеделски земи от
Общинския поземлен фонд и свободните от остатъчния фонд в
землищата на територията на Община Бургас за стопанската 20042005 година.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се отдадат под наем, чрез търг обработваемите земеделски земи от
Общински поземлен фонд и свободните такива от Остатъчния фонд в
землищата на територията на Община Бургас за стопанската
2004/2005 година по списък – приложение на Общинска служба
“Земеделие и гори” – гр.Бургас.
2. Определя начални тръжни цени в лева за декар, определените,
съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение,
представляващи два пъти основния размер на наема, определен със
заповед № РД-46-327/17.04.2003 година на МЗГ.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
33. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Даване мандат на Кмета на Община Бургас за подписване на
договор за присъждане на кредитен рейтинг на Община Бургас.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише договор за
присъждане на кредитен рейтинг на Общината от международна
агенция MOODY’S и “Джи Пи Джей Прим” АД.
2. Дава мандат на Кмета на Община Бургас да води преговори с банки и
други финансови институции за условията, при които Общината ще
може да ползва дългосрочен инвестиционен кредит.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
34. Докладна записка от Димитър Коруджиев и Георги Манев –
общински съветници, относно: Промени в приетата от Общински
съвет Наредба по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с 19 гласа “за”, против – 14, въздържал се –
1,
Р Е Ш И:
Отлага разглеждането на докладната записка за следващото заседание на
Общинския съвет.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
35. Докладна записка от Мария Радева – общински съветник, относно:
Еднократна парична помощ за лечение на заслужил треньор и
майстор на спорта Васко Атанасов Казаков.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с 18 гласа “за”, против – 1, въздържали се –
5,
Р Е Ш И:
Не приема предложения проект за решение в докладната записка, вкл. с
внесената корекция от вносителя.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
36. Докладна записка от Йоан Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отпускане на целеви средства за спортен клуб по ръгби
“Ботев” – Бургас.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с 20 гласа “за”, против – 2, въздържали се –
4,
Р Е Ш И:
Предвидените в Бюджет – 2004 г. финансови средства в размер на 1 000
лева за Спортен клуб по ръгби “Бургас” да се предоставят на Спортен клуб по
ръгби “Ботев” – гр.Бургас.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
29. Докладни записки от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас,
относно: Отпускане персонална пенсия на деца сираци.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа”за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на Самуил Тодоров
Арнаудов – ЕГН 9808120482.
…………………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
На 24.09.2004 година (петък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30 ч. се
проведе Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………
29. Докладни записки от Йоан Костадинов - кмет на Община Бургас,
относно: Отпускане персонална пенсия на деца сираци.
…………………………………………………………….…………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа”за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
……………………………………………………………………….
2. Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на Стела Георгиева
Кехайова – ЕГН 0045010612.
………………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

