ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 година (четвъртък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на първи етаж на Областна управа –
Бургас, от 10:00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет –
Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас, на
основание чл.10, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Община – Бургас.
2. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Бургас към
30.09.2004 г.
3. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Одобряване на изменение на ПУП на Приморски парк – Бургас.
4. Докладна записка от Димитър Коруджиев и Георги Манев – общински
съветници, относно: Изменение и допълнение на Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

5. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на Общински
съвет Бургас и общинските съветници: Руси Куртлаков, Снежана Пренерова,
Румен Ангелов, Димчо Грудев, Радостин Димитров, Бранимир Петров, Христо
Порточанов, Димитър Николов, относно: Създаване на интернет базирана
информационна система за общинска собственост.
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане на Наредба за условията и реда за извършване на
амбулантна търговия на територията на Община Бургас.

7. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински съвет
Бургас, относно: Изменение в Наредбата за концесиите.
8. Докладна записка от Тодор Стамболиев – общински съветник, относно:
Отдаване под наем с явен търг на първи етаж “Магазин за продажба на
хранителни стоки на дребно” от търговски комплекс “Краснодар”, находящ се в
гр.Бургас, ул. “Калоян”.
9. Предложение за изменение на решението на Общинския съвет по протокол №
12/29.07.2004 г., т.6.
10. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост
на фондация “Янко Сакъзов”.
11. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ
се в гр.Бургас, ул. “Д-р Нидер” № 4 на “Сдружение за българо-гръцко
приятелство – Пиргос” Бургас.
12. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински съвет
Бургас, относно: Избор на комисия по чл.4, ал.1 от Наредба № 27/13.12.1994 г.
за съдебните заседатели.
13. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически
лица в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, кв.142,
УПИ ХVІІ-29.
14. (1.) Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост
на Градско дружество на инвалидите гр.Бургас.
(2.) Докладна записка от общински съветници от “СДС и коалиция”, относно:
Предоставяне на помещение на Съюза на диабетиците.
15. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо
лице, чрез продажба на идеални части от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в ж.к. “Славейков”, гр.Бургас.

16. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на идеални части – частна общинска собственост от
недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Братя Миладинови”, кв.40, УПИ
ХІ-1898.
17. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Даване съгласие за участие на Община Бургас в учредяването на
акционерно дружество с апортна вноска на недвижим имот.
18. (1.) Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от “ВМРОБНД”, относно: Промени в Наредбата за условията и реда, при които Общината
упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на
търговските дружества.
(2.) Докладна записка от д-р Кънчо Марангозов – общински съветник, относно:
Делегиране права на управителите на дружествата със 100% общинско участие
/в т.ч. МЦ и ДКЦ/ за сключване на договори за наем по реда на чл.17, ал.3 от
НУРОУПСОЧКТД.
19. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник и 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 ЗПСК.
20. Докладна записка от Петко Драгнев – управител на “Бургасбус” ЕООД,
относно: Мотивиране необходимостта и целесъобразността от продажбата на
обекти, собственост на дружеството.
21. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Работно облекло на служителите на трудово правоотношение от
Общинската администрация.
22. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци.
23. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отпускане на целеви финансови средства на АКВТ “Нафтекс” –
вдигане на тежести и БК “Черноморец” – баскетбол.
24. Предложения за удостояване и награждаване с отличията на Общината.

25. (1.) Докладна записка от Ивайло Дражев Атанасов – общински съветник от ПП
“Роден край”, относно освобождаване управителя на “Спортни имоти,
паркинги и гаражи” ЕООД и избор на нов управител.
(2.) Докладна записка от Ивайло Йорданов Николов – общински съветник и
председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински
предприятия и търговски дружества с общинско участие, относно:
Прекратяване договор за управление на управителя на “Спортни имоти,
паркинги и гаражи” ЕООД.
26. Информация на анкетната комисия за проверка на заведения за хранене и
развлечения.
27. Докладна записка от Антонио Христов Душепеев – общински съветник от
“СДС и коалиция”, относно: Попълване на Обществения съвет за социално
подпомагане.
28. Докладна записка от Бранимир Харалампиев Петров – общински съветник,
относно: Попълване състава на постоянни комисии на Общинския съвет.
29. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ
се в гр.Бургас, ул. “Левски” № 25, за нуждите на Областен съвет – Бургас на
Българския футболен съюз.
30. Питания.

ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
1. Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас, на
основание чл.10, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Община – Бургас.
………………………………………………………….
Предложени кандидатури: Катя Пеева Кирилова и Катя Георгиева
Касабова.
След провеждане на тайния избор, комисията установи:
По списък срещу подпис присъстват:
Участвали в гласуването:
Гласували “за” Катя Пеева Кирилова
Гласували “за” Катя Георгиева Касабова
Недействителни бюлетини

49 общински съветници;
49 общински съветници;
21 общински съветници;
15 общински съветници;
13 броя;

При така получените резултати, комисията реши: Не предлага за избор
обществен посредник.”
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 година (четвъртък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на първи етаж на Областна управа –
Бургас, от 10:00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
2. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Бургас към
30.09.2004 г.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа “за”,
против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Задължава Общинската администрация, на заседанието на Общинския съвет
през месец ноември 2004 година да внесе предложение за актуализация на
бюджета на Общината за 2004 година.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 година (четвъртък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на първи етаж на Областна управа –
Бургас, от 10:00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
3. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Одобряване на изменение на ПУП на Приморски парк – Бургас.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”,
против – 2, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Одобрява изменението на ПУП-ПРЗ на Приморски парк – гр.Бургас.
2. Кметът на Община - Бургас да отправи искане до Областния управител
на Област - Бургас за деактуване на частта от Приморски парк,
представляваща държавна собственост, в полза на Община - Бургас.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 година (четвъртък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на първи етаж на Областна управа –
Бургас, от 10:00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
4. Докладна записка от Димитър Коруджиев и Георги Манев – общински
съветници, относно: Изменение и допълнение на Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 45 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Приема промени в приетата от Общински съвет - Бургас Наредба по чл.8,
ал.2 от ЗОС, както следва:
1. В чл.67, се създава нова ал.2, със следното съдържание: “Търговете и
конкурсите за обекти по ал.1 се провеждат от Комисия, която се състои
от 9 члена, от които 6-ма общински съветници и 3-ма общински
служители. Председателят на комисията и членовете – общински
съветници, се избират с решение на Общинския съвет. За участие в
провеждането на търговете, членовете на тръжната комисия и
протоколчика получават възнаграждение равно на получаваното от
общинските съветници за участие в постоянните комисии на Общинския
съвет;
2. Чл.68, ал.1 се изменя, както следва: “Процедурата по провеждане на
търга за обектите по ал.1 на чл.67, се открива по инициатива на Кмета на
Община Бургас и се уведомява Комисията по чл.67, ал.2”.
3. Т.2 на чл.68, ал.1 се изменя, както следва: “Вид на търга – с “тайно” или
“публичен с явно наддаване”.
4. В чл.68, ал.1 се въвежда нова т.8 със следното съдържание: “Други
тръжни условия”.
5. Ал.3 и ал.4 на чл.68 се отменят.

6. Ал.5 на чл.68 става ал.3 със следното съдържание: “Размерът на депозита
за участие в търгове и конкурси за отдаване под наем и учредяване
“право на ползване” на имоти общинска собственост не може да бъде помалък от размера на определения в тръжната документация месечен наем,
а при продажба на имоти общинска собственост или отстъпване право на
строеж, надстрояване или пристрояване върху имоти общинска
собственост – не по-малко от 10 % /десет процента/ от определената в
тръжната документация начална цена”.
7. Чл.70, ал.1 думата “или” се заменя с “и”.
8. В чл.71 се прави следното изменение: Думите “Преди започване на
търга” се заличават, като текстът придобива следното съдържание: “При
търг с явно наддаване, председателят на Комисията обявява началната
цена, от която започва наддаването и определя стъпка на наддаване помалка от 1% /един процент/ и не по-голяма от 10% /десет процента/ от
началната цена.
9. В чл.72, ал.1 след последното изречение се добавя ново, със следното
съдържание: “Наддаването може да се извърши и чрез вдигане на
номерирани табели, раздадени предварително от комисията
на
участниците, като всяко вдигане на табелата от участник, означава
наддаване с една стъпка”.
10. Въвежда се нов чл.73 със следното съдържание:
Ал.1. “Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване
на писмени предложения от участниците”.
Ал.2. “Предложенията по ал.1, задължително се представят в запечатан
непрозрачен плик и се приемат в информационния център на Община
Бургас. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция и по
възможност телефон, факс или електронен адрес. Предложенията трябва
да съдържат следните реквизити: предмет на търга, предложената от
наддавача цена с цифри и думи, квитанция за внесен депозит за участие,
и всички останали документи посочени в Заповедта по чл.68, ал.1.
Приемането на предложенията приключва в часа и крайния ден,
определен в Заповедта по чл.68, ал.1”.
Ал.3. “При приемане на предложението, върху плика се отбелязват
поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се
записват във Входящ Регистър, за което на преносителя се издава
документ”.
Ал.4. “Не се приемат предложения, представени след изтичане на
крайния срок и /или поставени в запечатан плик и/ или в такъв с
нарушена цялост. Такова предложение незабавно се връща на участника
и това се отбелязва в регистъра”.
11. Въвежда се нов чл.74 със следното съдържание:

Ал.1. “На определените със заповедта по чл.68, дата и час за провеждане
на търга, тръжната комисия след като се убеди, че предложенията са
постъпили в срок, отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и
проверява съответствието им с предварително обявените изисквания”.
Ал.2. “Комисията отстранява от участие лицата, чиито предложения не
съдържат всички изискуеми документи или не отговарят на обявените
условия”.
Ал.3. “По предложение на Комисията, заседанието може да бъде открито
или закрито”.
12. Въвежда се нов чл.75, със следното съдържание:
Ал.1. “Председателят на Тръжната комисия обявява постъпилите редовни
наддавателни предложения и класира на първо място участника,
предложил най-висока цена. В случай, че двама или повече участници са
предложили една и съща цена и тя се явява най-високата, Тръжната
комисия поканва тези участници и чрез жребий определя спечелилия
търга”.
Ал.2. “Комисията съставя Протокол за разглеждане и оценяване на
предложенията. Протоколът се подписва от Председателя, всички
членове и протоколчика и се предава на Кмета на Община Бургас”.
13. В чл.76, изр. последно се изменя, както следва: “Въз основа на Протокола
на Тръжната комисия, в срок от 10 /десет/ работни дни се освобождават
депозитите на участвалите, но неспечелили търга лица”.
14. В чл.78, ал.2 изр. второ се изменя в следния смисъл: “В този случай
внесеният от него депозит се задържа в полза на Общината. Тръжната
Комисия, в Протокола от проведения търг, предлага на Кмета на
Общината да покани наддавача, който е предложил най-висока цена и не
си е изтеглил депозита, за сключване на договор, или да предложи
насрочването на нов търг.
Ако и вторият по ред наддавач не се съгласи или ако не внесе цената в
определения срок, от обявяването му за спечелил търга, Тръжната
комисия предлага на Кмета на Общината да покани третия по ред
наддавач, неизтеглил депозита си. Ако и той не се съгласи или не внесе
цената в определения срок от обявяването му за спечелил търга, се
насрочва нов търг”.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 година (четвъртък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на първи етаж на Областна управа –
Бургас, от 10:00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
5. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на Общински
съвет Бургас и общинските съветници: Руси Куртлаков, Снежана Пренерова,
Румен Ангелов, Димчо Грудев, Радостин Димитров, Бранимир Петров, Христо
Порточанов, Димитър Николов, относно: Създаване на интернет базирана
информационна система за общинска собственост.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 21 гласа “за”, против – 10,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Задължава Общинската администрация в срок от 6 /шест/ месеца да
извърши всички необходими дейности по изграждане и въвеждане в
експлоатация на интернет базирана информационна система за общинска
собственост.
2. Финансирането на проекта да бъде предвидено в Бюджет – 2005 г.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 година (четвъртък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на първи етаж на Областна управа –
Бургас, от 10:00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане на Наредба за условията и реда за извършване на
амбулантна търговия на територията на Община Бургас.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет- Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”,
против - 1, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Приема Наредба за условията и реда за извършване на амбулантна търговия
на територията на Община Бургас, съгласно предложения проект, с допълненията
направени в докладната записка на г-н Димитър Коруджиев, в чл.2 да бъде
създадена нова ал.3 със следното съдържание:
“Освен в случаите на ал.2, се забранява и не се издават разрешителни за
извършване на амбулантна търговия по улиците и тротоарите на ул.
“Александровска” и “Богориди”, площад “Гаров”, площад “Тройката”, пред
обществени сгради, музеи, паметници на културата, в тревни площи, както
и пред уличната регулация на Урегулирани Поземлени Имоти – частна
собственост /освен с разрешение на собствениците/”.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 година (четвъртък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на първи етаж на Областна управа –
Бургас, от 10:00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
7. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински съвет
Бургас, относно: Изменение в Наредбата за концесиите.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против
– 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ Раздел V, чл.19, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за концесиите, като
незаконосъобразен.
Раздел VІ става съответно Раздел V;
Раздел VІІ става Раздел VІ;
Раздел VІІІ става Раздел VІІ;
Раздел ІХ става Раздел VІІІ;
Раздел Х става Раздел ІХ;
Раздел ХІ става Раздел Х, като се променя съответно и номерацията на
текстовете от Наредбата.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 година (четвъртък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на първи етаж на Областна управа –
Бургас, от 10:00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
8. Докладна записка от Тодор Стамболиев – общински съветник, относно:
Отдаване под наем с явен търг на първи етаж “Магазин за продажба на
хранителни стоки на дребно” от търговски комплекс “Краснодар”, находящ се в
гр.Бургас, ул. “Калоян”.
………………………………………………………….
/Не се гласува решение/
………………………………………………………….

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 година (четвъртък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на първи етаж на Областна управа –
Бургас, от 10:00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
9. Предложение за изменение на решението на Общинския съвет по протокол №
12/29.07.2004 г., т.6.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”,
против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Изменя приетото с Протокол № 12/29.07.2004 г. по точка 6 от дневния ред,
решение № 6, което придобива следната редакция: В срок от 6 /шест/ месеца
комисия да проведе избор за управител.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 година (четвъртък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на първи етаж на Областна управа –
Бургас, от 10:00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
10. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост
на фондация “Янко Сакъзов”.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 8 гласа “за”, против – 25,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка, относно отдаване под наем на недвижим
имот – частна общинска собственост.
………………………………………………………….

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 година (четвъртък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на първи етаж на Областна управа –
Бургас, от 10:00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
11. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отдаване под наем на имот –частна общинска собственост, находящ
се в гр.Бургас, ул. “Д-р Нидер” № 4 на “Сдружение за българо-гръцко
приятелство – Пиргос” Бургас.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 0 гласа “за”, против – 20,
въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка, относно отдаване под наем на имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас на ул. “Д-р Нидер” № 4 на
“Сдружение на българо-гръцко приятелство – Пиргос”, гр.Бургас.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 година (четвъртък), в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на първи етаж на Областна управа –
Бургас, от 10:00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
12. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински съвет
Бургас, относно: Избор на комисия по чл.4, ал.1 от Наредба № 27/13.12.1994 г.
за съдебните заседатели.
………………………………………………………….
На основание резултатите от гласуванията,Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА комисия по чл.4, ал.1 от Наредба № 27/13.12.1994 г. за съдебните
заседатели на Министерството на правосъдието от 5 члена, в състав:
1. Живко Тончев Тончев
2. Снежана Христова Пренерова
3. Димитър Стоянов Стоянов
4. Уляна Христова Желева
5. Симеон Георгиев Георгиев
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
13. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически
лица в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, кв.142,
УПИ ХVІІ-29.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Алекси Кирилов Петров ЕГН
и Христина
Кирилова Русева ЕГН
и двамата с постоянен адрес гр.Бургас, кв.
“Меден Рудник”, ул. “Роден край” № 10, недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 12 кв.м. ид.части от УПИ ХVІІ-29 в кв.142 по плана
на Районен център, ж.к. “Меден рудник”, гр.Бургас, целият с площ от 228 кв.м.,
при граници: североизток – улица; югозапад – УПИ ІV-8; югоизток – УПИ ІV-8;
северозапад – УПИ ХХ-8 за сумата 480 /четиристотин и осемдесет/ лева, без ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!
ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в
заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с продължение на
5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч., се проведе Петнадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
14. (1.) Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас, относно:
Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на Градско дружество
на инвалидите гр.Бургас.
(2.) Докладна записка от общински съветници от “СДС и коалиция”, относно: Предоставяне
на помещение на Съюза на диабетиците.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на:
• Градско дружество на инвалидите гр.Бургас, със седалище и адрес гр.Бургас, ул.
“Янтра” № 28 с регистрация по ф.д. № 2868/2000 г. на БОС, представлявано от
Стефан Атанасов Димов – председател на Управителния съвет, и на
• РСНЦ “Диабетни грижи” – Бургас, със седалище и адрес на управление ж.к.
“Бр.Миладинови”, ул. “Янтра” № 28 с регистрация по ф.д. № 1565/05.04.1994 г. на
БОС, представлявано от Радка Жекова Станчева – председател на Управителния
съвет,
помещение с полезна площ от 97.63 кв.м., находящо се в партера на бл.57 в ж.к. “Братя
Миладинови”, между вх.7 и вх.8, при граници: североизток – външен зид; югозапад – външен
зид; северозапад – проход; югоизток – вх.8, при месечна наемна цена в размер на 71.76
/седемдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/, без ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
15. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо
лице, чрез продажба на идеални части от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в ж.к. “Славейков”, гр.Бургас.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 16,
Р Е Ш И:
Да се продаде на “БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ” ЕООД със седалище:
гр.София, адрес на управление: район “Красно село”, ул. “Софийски герой” № 4,
вписано в търговския регистър на Софийски градски съд под № 51054, вписано в
търговския регистър на Софийски градски съд под № 51054, том 554, стр.136, по
ф.д. № 6830/1999 г.,недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 382 кв.м. ид.част от УПИ ІV-14, 25, 58, общ. в кв.37 по плана на
ж.к. “Славейков”, гр.Бургас, целият с площ от 8 389 кв.м., при граници: изток –
улица; запад – улици; север – УПИ V-86, улица, ІІІ-27 и ІІ-27; юг – УПИ ХІ-41,
VІІІ-41, ІХ-42 и Х-42 за сумата от 149 423 /сто четиридесет и девет хиляди
четиристотин двадесет и три/ лева, без ДДС.
Цената е изчислена на база 200 Е/кв.м.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
16. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Изкупуване на идеални части – частна общинска собственост от
недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Братя Миладинови”, кв.40, УПИ
ХІ-1898.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”,
против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Отменя решението си по точка 30 от Протокол № 12 от заседанието на
Общинския съвет от 29.07.2004 година.
2. 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, представлявщ УПИ ХІ-1898 в
кв.40 по плана на ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.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, без ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
17. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Даване съгласие за участие на Община Бургас в учредяването на
акционерно дружество с апортна вноска на недвижим имот.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за участие на Община Бургас в учредяването на
акционерно дружество, с предмет на дейност: инвестиционна, след
получаване на съответното разрешение, маркетингова и лизингова
дейност, посредничество и агентство на български и чуждестранни
юридически лица, производствена дейност и управление на предприятия.
2. Община Бургас да участва в учредяването на търговското дружество, по
т.1 от настоящото решение, с апортна вноска – недвижим имот №
000039, с ЕКАТТЕ 99017, с площ от 67.038 дка, представляващ
земеделска земя, с начин на трайно ползване – друг промишлен терен,
находящ се в землището на гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, актуван с акт
за частна общинска собственост № 3930/09.09.2004 година.
3. Задължава Кмета на Община Бургас да предприеме съответните законови
действия за извършване на оценка на апортната вноска по т.2 от
настоящото решение.

4. Упълномощава Васил Иванов Караманов – ЕГН
с лична
карта № 106310622, издадена на 04.12.2001 г. от МВР – Бургас, с адрес:
гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.79, вх.”В”, ет.1, заместник-кмет “Бюджет и
финанси” при Община Бургас, да представлява Община Бургас при
учредяване на дружеството и да изразява волята на Общински съвет –
Бургас.
5. Избира Васил Иванов Караманов – ЕГН
с лична карта №
106310622, издадена на 04.12.2001 г. от МВР – Бургас, с адрес: гр.Бургас,
ж.к. “Лазур”, бл.79, вх.”В”, ет.1, заместник-кмет “Бюджет и финанси”
при Община Бургас, да представлява Община Бургас в Общото събрание
на акционерите.
6. Приема неразделна част от устава да стане меморандум, с който да се
изчистят спорните моменти, а в устава да се предвиди апортиране на
заводите в основния капитал на бъдещото дружество след построяването
им.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
18. (1.) Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от “ВМРОБНД”, относно: Промени в Наредбата за условията и реда, при които Общината
упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на
търговските дружества.
………………………………………………………….
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. В чл.12, т.17 след думата “дялове” се добавя “или компенсаторни
записи”, а текста “чл.18 от Закона за преобразуване и приватизация на
държавни и общински предприятия /ЗППДОбП/ се заменя с “§ 11 от
Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол /ЗПСК/”;
Създава се нова т.18, със следния текст: “взема решения за отдаване
под наем на недвижими имоти – собственост на дружеството.”.
2. В чл.13, т.11 след думата “акциите” се добавя “или компенсаторните
записи”, а думите “чл.18 от ЗППДОбП” се заменят с “§ 11 от
Допълнителните разпоредби на ЗПСК”.
3. В чл.17, ал.2 след думата “явно” се добавя “или тайно”.
В ал.3 отпада текста след думите “1000 /хиляда/ лева”;
В ал.4 изр.3 след думите “начална тръжна или” се добавя
“минимална”;

В ал.4 изр.4 след думите “! и 10 на сто от началната тръжна” се добавя
”цена”, а останалият текст отпада;
В ал.4 изр.7 след думите “Критерии за оценка на” се добавя
“окончателните оферти и начина на определяне на тежестта им в
комплексната оценка”;
В ал.4 изр.8 след думата “предложението” се добавя “за участие в
търга или в предварителната оферта за участие в конкурса”;
В ал.4 изр.14 след думите “предложения за участие в търга или” се
добавя “предварителни оферти за участие”;
В ал.5 думата “молба” се заменя със “заявление”, а в края на целия
текст се добавя “или предварителната оферта”;
В ал.6 думата “члена” се заменя с “членове”;
В ал.7 след думата “предложения” се добавя “, съответно
предварителни оферти”;
В ал.8 след текста се добавя “особените мнения се вписват в доклада
на комисията”;
В ал.9 след думите “предложения з участие в търга или” се добавя
“предварителни оферти за участие”;
В ал.10 след думата “тръжната” се добавя “, съответно конкурсната”, а
след целия текст се добавя “съответно предварителни оферти”;
В ал.11 след думите “Не се допускат до участие в търга” се добавя
“или конкурса”, а след думата “предложения” се добавя “или
предварителни оферти”;
В ал.12 след думите “конкурсната комисия” се добавя “след нейно
решение, взето по реда на ал.8”, а в края на целия текст се добавя “,
което се вписва в протокола и доклада на комисията”;
В ал.13 целият текст става т.1;
Ал.14 става т.2 на ал.13;
В ал.15 думите “третото обявяване на даденото предложение, се” се
заменят с “председателят на комисията да обяви за трети път размера
на последната достигната цена, той”, а целият текст става т.3 на ал.13;
Създава се нова ал.14 със следния текст: “В тридневен срок от
приключване на процедурата по ал.12, председателят на конкурсната
комисия поканва писмено допуснатите до участие в конкурса
кандидати да подадат окончателните оферти в срок от 3 работни дни,
след получаване на писмената покана. Най-късно на следващия
работен ден след изтичането на срока за подаване на окончателни
оферти, на заседание на конкурсната комисия председателят съобщава
общия брой на подадените окончателни оферти и отваря пликовете по
реда на постъпването им. Всяка страница от окончателните оферти се
парафира най-малко от двама членове на комисията”;

4.
5.
6.
7.

Създава се нова ал.15 със следния текст: “Конкурсната комисия
разглежда окончателните оферти, оценява ги според приетите
критерии и ги класира съобразно получените комплексни оценки”;
В ал.16 след думите “Комисията изготвя” се добавя “доклад до
едноличния собственик на капитала на търговското дружество и”, а
след думите “членовете на комисията” се добавя “, а при провеждане
на търг и от представителите на всички допуснати участници”;
В ал.17 след думите “в 7-дневен срок” се добавя “от получаване на
протокола”;
В ал.18 думите “в 7-дневен срок” се заменят с “14-дневен срок”, а след
целия текст се добавя “ако няма друго решение на едноличния
собственик на капитала”;
В чл.18, ал.3 след текста се добавя “ако няма друго решение на
едноличния собственик на капитала”.
В чл.23, ал.1, т.6 думите “членове на Надзорния съвет на” се заменят със
“служители в”.
В чл.24, т.5 и в чл.25, ал.1, т.7 след думите “заместник-областни
управители” се добавя “общински съветници”, а думите “членове на
Надзорния съвет на” се заменят със “служители в”.
В § 3 от Заключителните разпоредби думите “Закона за преобразуване и
приватизация на държавни и общински предприятия” се заменят със
“Закона за приватизация и следприватизационен контрол”.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
19. Докладна записка от Димчо Грудев – общински съветник и 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 ЗПСК.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”, против
– 0, въздържал се – 1,
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 № 2, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 55,
гр.Бургас:
Определя начална тръжна цена за продажба 116 000 лева;
Определя стъпка на наддаване 2 000 лева;
Депозит за участие в размер на 11 600 лева;
1.2. Подблоково помещение № 3, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 55,
гр.Бургас:
Определя начална тръжна цена за продажба 56 000 лева;
Определя стъпка на наддаване 1 000 лева;

Депозит за участие в размер на 5 600 лева;
1.3. Подблоково помещение № 4, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 55,
гр.Бургас:
Определя начална тръжна цена за продажба 25 000 лева;
Определя стъпка на наддаване 1 000 лева;
Депозит за участие в размер на 2 500 лева;
2. 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.
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 вкл. от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник” срещу заплатени в брой 200 лева.
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 ОАП, всеки работен ден до 30-я ден вкл. от датата на
обнародването на решението в “Държавен вестник”.
6. Огледът на обектите да се извършва през всички работни дни до 30-я ден
вкл. 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
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
20. Докладна записка от Петко Драгнев – управител на “Бургасбус” ЕООД,
относно: Мотивиране необходимостта и целесъобразността от продажбата на
обекти, собственост на дружеството.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”,
против – 1, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
На основание чл.1, ал.2, т.2 и чл.3, т.2 от ЗПСК, във връзка с Наредбата за
търговете и конкурсите, Общински съвет – Бургас открива процедура за
приватизация и определя метод на продажба “Публичен търг с явно наддаване” на
общински нежилищни имоти, собственост на търговско дружество “Бургасбус”
ЕООД, както следва:
1. Автогара, находяща се в гр.Средец, ул. “Никола Попов” № 1 и
представляваща масивна едноетажна постройка с площ от 374 кв.м.,
състояща се от чакалня за пътници, помещение “Началник на автогара”,
помещение за почивка на шофьора, помещение за продажба на билети,
складово помещение, гардероб, тоалетни – 2 бр. и външна тоалетна.
2. Автогара, находяща се в гр.Малко Търново, представляваща едноетажна
масивна сграда, застроена на площ от 244 кв.м. върху общински терен.
3. Сервизна база – Камено, находяща се в чертите на гр.Камено и
представляваща: стопански двор – бетонова площадка с площ около 14
000 кв.м. и застроени върху нея две големи сервизни халета /едното по

настоящем полуразрушено/ и една масивна едноетажна сграда – котелно
с битовка.
4. Трафопост “ЦАС”, находящ се в гр.Бургас, в стопанския двор на
“Бургасбус” ЕООД в ПЗ “Победа”, ул. “Индустриална” № 1,
представляващ едноетажна масивна сграда застроена на площ от 72 кв.м.
Средствата получени от продажбата на обектите бъдат насочени целево за
погасяване на просрочените към настоящия момент задължения на дружеството
към доставчици.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
21. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Работно облекло на служителите на трудово правоотношение от
Общинската администрация.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за 2004 година за работно облекло на служителите от
Общинската администрация, на трудово правоотношение, да се осигурят и
отпуснат по 150 лева на човек, а на всички останали звена на самостоятелна
бюджетна сметка, средствата предвидени в Бюджет – 2004 г., съобразени с КТД.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
22. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за
отпускане персонална пенсия на децата:
1. Митко Кирилов Шишков
- ЕГН
2. Кирил Кирилов Шишков
- ЕГН
3. Красимир Кирилов Шишков
- ЕГН
4. Мария Кирилова Шишкова
- ЕГН
5. Виктор Кирилов Шишков
- ЕГН
6. Семо Кирилов Шишков
- ЕГН
7. Катя Кирилова Шишкова
- ЕГН
8. Ася Кирилова Шишкова
- ЕГН
9. Живка Кирилова Шишкова
- ЕГН
10. Асен Кирилов Шишков
- ЕГН
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
23. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отпускане на целеви финансови средства на АКВТ “Нафтекс” –
вдигане на тежести и БК “Черноморец” – баскетбол.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа “за”,
против – 3, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
Приема предложените по т.т. 1 и 2 в проекта за решение финансови средства
да бъдат дадени само на Баскетболен клуб “Черноморец”, за провеждането на
баскетболен турнир за момчета до 14 година в спортна програма за Празника на
Бургас.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
24. Предложения за удостояване и награждаване с отличията на Общината.
………………………………………………………….
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на Бургас”:
1.1. Кръстю Станишев
1.2. Иван Арабов
1.3. Тодор Станилов
1.4. Радка Чомакова
1.5. Райна Куртева /посмъртно/
1.6. Мария Статулова
1.7. Кичка Бодурова
1.8. Радко Тонев
1.9. Отец Иван Драгнев
1.10. Атанас Радойнов
2. Награждава с “Почетен плакет на Бургас”:
2.1. Белчо Белчев
2.2. Ана Балашева
3. Отличава с “Почетна значка на Бургас”:
3.1. Николай Лайков
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
25. (1.) Докладна записка от Ивайло Дражев Атанасов – общински съветник от ПП
“Роден край”, относно освобождаване управителя на “Спортни имоти,
паркинги и гаражи” ЕООД и избор на нов управител.
(2.) Докладна записка от Ивайло Йорданов Николов – общински съветник и
председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински
предприятия и търговски дружества с общинско участие, относно:
Прекратяване договор за управление на управителя на “Спортни имоти,
паркинги и гаражи” ЕООД.
………………………………………………………….
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. На основание т.VІІ.3. б.”в” от Договор за възлагане управлението на
еднолично търговско дружество с ограничена отговорност от 24.12.2001
г., прекратява договора, сключен между Общински съвет – Бургас и
Николай Христов Вълчанов за управление на “Спортни имоти, паркинги
и гаражи” ЕООД – Бургас, като не го освобождава от отговорност.
2. Избира за временно изпълняващ длъжността “Управител” Георги
Димитров Йорданов, с ЕГН
до провеждане на конкурс за
избор на постоянен управител.
3. Определя на временно изпълняващия длъжността “Управител” месечно
възнаграждение, в размер на 300% от средната брутна месечна заплата в
дружеството.

4. Възлага на временно избрания управител, в едномесечен срок от
вписването му в търговския регистър на Бургаския окръжен съд, да
поиска извършването на финансова ревизия в дружеството.
5. Считано от 5.11.2004 г., забранява на Николай Христов Вълчанов да
извършва сделки по управление и разпореждане с имуществото на
дружеството.
6. Да се подготви и внесе на следващото заседание на Общинския съвет
прецизирана докладна записка, съобразена с нормативните изисквания,
относно цялата процедура за избор на управител на дружеството.
………………………………………………………….

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
26. Информация на анкетната комисия за проверка на заведения за хранене и
развлечения.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”,
против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Приема за сведение информацията на анкетната комисия.
………………………………………………………….

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
27. Докладна записка от Антонио Христов Душепеев – общински съветник от
“СДС и коалиция”, относно: Попълване на Обществения съвет за социално
подпомагане.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Издига и подкрепя кандидатурата на г-жа Евгения Попеску за член на
Обществен съвет за социално подпомагане.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
28. Докладна записка от Бранимир Харалампиев Петров – общински съветник,
относно: Попълване състава на постоянни комисии на Общинския съвет.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Избира Бочко Кирилов Бочев за председател на Постоянната комисия по
опазване на околната среда и за член на Постоянната комисия по социални
дейности.
………………………………………………………….

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
29. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ
се в гр.Бургас, ул. “Левски” № 25, за нуждите на Областен съвет – Бургас на
Българския футболен съюз.
………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Отдава под наем на “Български футболен съюз” гр.София, регистриран по
ф.д. № 6746/1992 г. на Софийски градски съд, за нуждите на Областен съвет на
БФС в гр.Бургас, представляван от Иван Борисов Славков, ЕГН
–
президент, недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
гр.Бургас, ул. “Левски” № 25, представляващ две помещения от първи етаж на
масивна едноетажна сграда с обща полезна площ 22.44 кв.м. и 2.56 кв.м. идеални
части от общите части на сградата, при граници: изток – външен зид; запад –
входно антре и вътрешен преграден зид; север – външен зид; юг – външен зид и
ул. “Левски” за срок от пет години при месечна наемна цена 62.84 лв., без ДДС.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 15
На 28.10.2004 г. в съответствие с изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА,
в заседателната зала на първи етаж на Областна управа – Бургас от 10:00 ч., с
продължение на 5.11.2004 г. в заседателната зала на Община – Бургас от 10.00 ч.,
се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
18. (2.) Докладна записка от д-р Кънчо Марангозов – общински съветник, относно:
Делегиране права на управителите на дружествата със 100% общинско участие /в
т.ч. МЦ и ДКЦ/ за сключване на договори за наем по реда на чл.17, ал.3 от
НУРОУПСОЧКТД.
………………………………………………………….
/Докладната записка оттеглена от вносителя/
………………………………………………………….

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

