ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в заседателната зала на Община – Бургас, от 9:30
часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас
прие за разглеждане, следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Промяна в състава на Тръжната комисия.
2. Избор на Надзорен съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас.
3. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Вземане на решение за ползване на банков кредит за
финансиране на обекти и проекти от инвестиционната програма на
Община- Бургас.
4. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Определяне размера на местните такси и цени на услуги и
права, предоставяни от Община - Бургас и базисни наемни цени за 2005
година.
5. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община – Бургас, приета от Общински съвет - Бургас на 19.03.2003 г.
(Протокол № 44, т.1 от дневния ред/, изменена с решения от 16.07.2003 г.
(Протокол № 7) и от 19.12.2003 г. (Протокол № 3) и Протокол №
16/30.11.2004 г.

6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Промяна на решение на Общински съвет – Бургас, прието
по т.23 от дневния ред на проведеното на 28.10.2004 г. заседание
(Протокол № 15)
7. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Приемане на Наредба за рекламната и информационна
дейност на територията на Община – Бургас.
8. Докладна записка от Пенка Папучарова – Филева – управител на “Хляб и
хлебни изделия” ЕООД, относно: Допълнение към т.5 от решенията по т.8
от дневния ред на заседание на Общински съвет – Протокол №
16/30.11.2004 г.
9. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински съвет
– Бургас, относно: Поправка на Протокол № 15/28.10.2004 г., по т.4 от
дневния ред.
10. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник,
относно: Проект за архитектурно-строителна адаптация за провеждане на
интегрирано обучение в ОУ “Бр. Миладинови”.
11. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи
УПИ VІІ и УПИ ХІІІ в кв.39 по ПУП-ПРЗ на ж.к. “Бр. Миладинови” –
Бургас.
12. 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, кв.Сарафово,
кв.10, УПИ ХІ-156, 157.
13. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Учредяване право на строеж върху недвижим имот –
частна общинска собственост, отреден за православен храм в с.Твърдица,
Община – Бургас.
14. 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, кв.Сарафово,
кв.60, УПИ ХІІІ-519.
15. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Съгласие за извършване на строеж в съсобствен имот.
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, ул. “Юрий
Венелин” № 12.
17. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Ликвидиране на съсобственост в имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр.Бургас, ул. “Цар Самуил” № 20, УПИ V-755 в
кв.146-А.
18. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Изкупуване на идеални части от недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, кв.Акациите, кв.6, УПИ
VІІІ-1079.
19. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Продажба на тавански помещения – частна общинска
собственост, находящи се в бл.5, кв. “Работнически жилища” – Бургас.
20. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Изкупуване на идеални части от недвижим имот –
двуетажна сграда – частна общинска собственост, находяща се в гр.Бургас,
ж.к. “Бр. Миладинови”.
21. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Промяна на имотна граница на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-471 в кв.51 по плана на
кв.Долно езерово, гр.Бургас, по реда и условията на чл.15, ал.3 и ал.5 от
ЗУТ.
22. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Предоставяне на помещения в недвижими имоти –
общинска собственост, за срок от пет години за дейността на Агенцията за
социално подпомагане.

23. Докладна записка от Анушка Тодорова – управител на “Нармаг” ЕООД –
Бургас, относно: Дарение от “Нармаг” ЕООД – Бургас на Община- Бургас
на лек автомобил Опел “Вектра” с ДК № 0800 АХ
24. Докладна записка от Антонио Душепеев – общински съветник, относно:
Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на
СНЦ “Център за емоционални, психосоциални изследвания и терапия” –
Бургас.
25. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Заплащане на суми за депозити, гарантиращи качеството
на възстановителните работи след прокопаване на улични и тротоарни
настилки на територията на Община- Бургас.
26. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Даване на съгласие за спирка по международна
автолиния.
27. Молба от Радко Колев Петков, Кирил Ангелов Петров и Валентина
Стоянова Николова – ликвидатори на “Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – Бургас, относно осигуряване
на финансови средства за започване на производство по ликвидация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Промяна в състава на Тръжната комисия.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 43 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Приема на мястото на Бранимир Петров в Тръжната комисия да влезе
Георги Петров Дракалиев.
………………………………………………………….

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
2. Избор на Надзорен съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 43 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА нов Надзорен съвет, с едногодишен мандат, на Агенцията по
приватизация – Бургас, в състав:
1. Георги Василев Манев
2. Бенчо Георгиев Бенчев
3. Живко Тончев Тончев
4. Румен Асенов Ангелов
5. Любен Петров Чардаков
6. Боян Славчев Будаков
7. Христо Божинов Порточанов
8. Димитър Николов Николов
9. Григорий Димитров Манолов
10. Сава Панайотов Масларов
……………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
3. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Вземане на решение за ползване на банков кредит за
финансиране на обекти и проекти от инвестиционната програма на
Община- Бургас.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Одобрява приоритетните инфраструктурни обекти и проекти по
Приложение № 1 към настоящата докладна записка.
2. Задължава Кмета на Община Бургас и Общинската администрация да
включат обектите и проектите по Приложение № 1 към настоящата
докладна записка в инвестиционната програма на Община Бургас за
2005 година.
3. Дава съгласие за ползване от Община Бургас на банков кредит, в
размер до 10 000 000 /десет милиона/ лева за финансиране на
общински инфраструктурни обекти и проекти.
4. Кметът на Община Бургас или упълномощено от него лице да
предприеме съответните законови действия и издаде предвидените в
закона актове за определяне на банка или друга финансова
институция, която да предостави банков кредит, както и да сключи със
същата договор за банков кредит.

5. Реализацията на инфраструктурните обекти на Община – Бургас да се
извършва след съгласуване на проектната документация с
експлоатационните предприятия и при съобразяване с техните
инвестиционни намерения.
………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
4. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Определяне размера на местните такси и цени на услуги и
права, предоставяни от Община - Бургас и базисни наемни цени за 2005
година.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 2,
въздържали се – 0,
Р Е ШИ:
1. Приема размера на местните такси по чл.6, ал.1 от ЗМДТ, съгласно
Приложение № 1, с гласуваните изменения и допълнения, както
следва:
Раздел ІІ – “Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари,
площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение”:
т.2 – “За продажба с лек автомобил на ден” – в колона “Такса проект
2005 г.” сумата се завишава на 7.00
Раздел VІ – “Такси за технически услуги”:
“За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по
териториално и селищно устройство” – в колона “Такса проект 2005
г.” сумата се променя на 10.00

Раздел VІІ – “Такси за административни услуги”:
“За заверка на покана – декларация за посещение на чужденец в
Република България” – в колона “Такса проект 2005 г.”, сумата се
променя на 8.50 лв.
“За заверка на покана – декларация за частно посещение в Република
България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или
един от тях са от българска народност” – в колона “Такса проект
2005 г.” сумата се променя на 5.00
“За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър
добитък” – в колона “Такса проект 2005 г.” сумата се променя на
5.00
2. Приема размера на цените на услуги и права, предоставяни на
Общината по чл.6, ал.2 от ЗМДТ, съгласно Приложение № 2, с
гласуваните изменения и допълнения, както следва:
Раздел ІІ – “Управление на собствеността”:
т.9 – “Заверка на регистри за настаняване на туристи на лицата,
извършващи туристическа дейност, хотелиерство на територията на
Община – Бургас” в колона 5 – “Такса проект 2005 г.” таксата
отпада.
3. Приема размера на базисните наемни цени за 2005 г., съгласно
Приложение № 3, с гласуваните изменения и допълнения, както
следва:
Раздел “Б” – “Нежилищни имоти”:
т.2 – “Офиси, кантори, студия” – в колона “Предложение за 2005 г.”
сумата се променя на 10.00 лв./кв.м.
т.3 – “Павилиони, бараки, помещения в паянтови сгради, избени и
тавански помещения, използвани за административни нужди”, в
колона “Предложение за 2005 г.” сумата се променя на 5.00 лв./кв.м.
т.8 – “Помещения използвани за обществено хранене:
а/ “с продажба на алкохол”, сумата се променя на 10.00 лв./км.м.
т.16 – “Аптеки” се допълва “и аптечни складове”.
……………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
5. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община – Бургас, приета от Общински съвет - Бургас на 19.03.2003 г.
(Протокол № 44, т.1 от дневния ред/, изменена с решения от 16.07.2003 г.
(Протокол № 7) и от 19.12.2003 г. (Протокол № 3) и Протокол №
16/30.11.2004 г.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 1,
въздържали се –0,
Р Е Ш И:
Допълва разпоредбата на чл.24, ал.1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община – Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, като се добавя следния
текст:
За деца – инвалиди, със заболявания, включени в СТХЗ не се
заплаща такса за съответното детско заведение;
За деца, чиито родители са редовни студенти или отбиват военната
си служба, не се заплаща такса;
За деца на загинали родители при природни бедствия, не се заплаща
такса;
За две деца от едно семейство, приети в едно или в различни детски
заведения, таксата за второ дете се заплаща с 50% намаление;

Допълва разпоредбата на чл.21, ал.1, както следва:
(4) Деца – инвалиди, ползващи социални услуги от Домашен
социален патронаж, които са под 16-годишна възраст и нямат лични
доходи, не заплащат месечна такса.
Допълва разпоредбата на чл.14 с нова ал.3 – сметосъбиране,
сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения за имотите, които няма да се ползват през цялата година и лицето
по чл.12, ал.1 е подало декларация за това в Териториална данъчна дирекция
“Местни данъци и такси”.
Отпада горния текст на чл.12, ал.6, т.3 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услугите на територията на
Община – Бургас.
Променя чл.15 от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите на територията на Община Бургас –
Таксата за битови отпадъци се събира от общинската администрация –
дирекция “МПДТР”.
Отпада думата “лицензия” от чл.34 (4), чл.36, чл.37.
Отпада думата “първоначална” от чл.37, т.2, т.3 и т.4.
Променя чл.38 (1), както следва: “Първоначалните такси по чл.38 се
заплащат при предявяване на искането за издаване на разрешението, а
годишните такси в срок до 31 януари”.
Отпада от текста на чл.12, ал.6, т.1 “…и поддържане на чистотата на
територии за обществено ползване”.
………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Промяна на решение на Общински съвет – Бургас, прието
по т.23 от дневния ред на проведеното на 28.10.2004 г. заседание
(Протокол № 15)
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Променя решението по т.23 от дневния ред на проведеното на
28.10.2004 година заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 15),
като текстът придобива следната редакция:
Предоставя на БК “Черноморец” финансови средства общо в размер на
7 000 лева, както следва:
2 000 лева за провеждане на баскетболен турнир за момчета до 14
години, включен в спортната програма за празника на град Бургас,
предвидени и неусвоени от Бюджет – 2004, за Международен турнир
по плуване;
5 000 лева за провеждане през месец декември на спортни
мероприятия на клуба, предвидени и неусвоени от Бюджет – 2004, за
Републикански шампионат – рали;
………………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
7. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Приемане на Наредба за рекламната и информационна
дейност на територията на Община – Бургас.
………………………………………………………….
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Наредба за рекламната и информационна дейност на
територията на Община – Бургас, съгласно предложения от Общинска
администрация проект – неразделна част от протокола, с гласуваните и
приети изменения и допълнения, както следва:
Раздел ІІ – Общи изисквания
Чл.3, т.1 изразът “…съобразени с БДС” отпада.
Чл.4, т.3 след “…рекламно пано,” се допълва “частен имот”.
Чл.6, т.3 “а” отпада думата… ”или стимулиращо”.
Чл.6, т. “в” отпадат думите “полезни качества на”.
Чл.6, т. “г” отпадат думите “полезни качества на”.
Чл.6, т.4, б. “г” придобива следния текст: “Пропагандира под каквато и
да е форма омраза, насилие, расова, верска и етническа нетърпимост”.
Чл.7 отпада думата “цялата”.

Раздел ІІІ – Външна реклама
Чл.8, т.1 думата “светлинна” отпада.
Чл.10 вместо “…не по-малко от 50 см от…” да се чете “…не по-ниско
от 50 см над…”
Чл.12, ал.1 се създава нова т.1, текст: “1. Лечебни, детски и учебни
заведения.”
Номерацията на следващите точки се измества с една надолу.
В т.9 думата “представителните” отпада.
Раздел ІV – Реклама и обяви към елементите на градското
обзавеждане
Чл.13 След думата ”…места” се допълва “…от Експертния съвет по
рекламата”.
Раздел V – Надписи
Чл.16, ал.1, т.2 между думите “…или под…”, включва “са” и става
“…или са под…”
Чл.16, ал.3 “…Експертния съвет по рекламата” се заменя с
“Гл.художник”.
Чл.17 отпада.
Чл.16, ал. 3 става чл.17.
Чл.18 думата “превежда” се коригира на “привежда”.
Раздел VІІ – Рекламни материали /знамена, транспаранти и други/
надписи и информационно-указателни табели с временен характер
Чл.20 - след “…временен характер” се допълва “до 1 месец”.
Раздел ІХ - Съобщения
Чл.28, ал.2 и ал.3 отпадат.
Раздел Х – Ред на разполагане на рекламно-информационни
елементи
Чл.31 ал.1 след ”…съгласно схема,” се допълва с “съгласувана с
Експертния съвет по рекламата,”
Чл.33, т.3 всички подточки (а, б, в, г) отпадат и се обединяват в една т.3,
като съответно съюза и/или отпада.
Чл.35, ал.1 - “Експертният съвет по реклама”, става: “Експертен съвет
по устройство на територията”. Чл. 35, ал.1 следва да се чете:
“Заявленията за поставяне на РИЕ, с изключение на надписите, се
разглеждат от ЕСУТ на Община – Бургас…”

И навсякъде в текста “Експертен съвет по рекламата” се заменя с
ЕСУТ.
Чл.35, ал.5 /нова/ с текст: “Заседанията на ЕСУТ са открити.
Експертният съвет по устройство на територията се отчита периодично
на 6 месеца за дейността си по рекламата пред Общинския съвет”.
Чл.37 ал.1 След “ …в седмодневен срок” се допълва “…и след
представяне на необходимите съгласовки.”
Чл.37 ал.2 След думата “…се издава” се допълва “…след заплащане на
такса по чл.6 ал. 2 от ЗМДТ и след внасяне на обезпечителен депозит
за разноски по принудително премахване в размер, определен от
Експертния съвет по рекламата.”
Създава се нова алинея (3) която започва така: ”Разрешение се издава
по образец, одобрен от кмета на Община Бургас, като в него
задължително се посочва: ”и съдържа точките от 1 до 7 на ал.2 от чл. 37
от проекта за Наредбата.
Чл.37, ал.6 /нова/ с текст: “Върху всеки РИЕ се поставя стикер с името
на лицето /фирмата/, получила разрешението за поставянето. РИЕ без
стикер се счита за незаконно и подлежи на премахване по реда на
раздел ХІ”.
Раздел ХІ – Премахване на рекламно-информационни елементи
Чл.41 ал.1 т.2 става: “При неплащане на две месечни такси”.
Чл.42 думите “…за своя сметка и да…” се заменя с “като” и се допълва
след края на текста със следния текст: “Ако не изпълни това си
задължение, принудителното премахване се извършва за сметка на
лицето.”
Чл.44, ал.1 “…длъжностни” , “…от общинска администрация”се
премахват, а “…Зам.кмета по интеграция и устойчиво развитие…” се
заменя с “…Кмета”.
Чл.44, ал.2 от текста отпадат думите “…самостоятелно или…”
Раздел ХІІІ – Административно-наказателни разпоредби
Чл.47 ал.2 отпада.
Чл.48. Думите “служители от общинска администрация” се заменят с
“лица”, а “Зам.кмета по евроинтеграция и устойчиво развитие” с
“Кмета”
Чл.49. Думите ”…от него заместник-кмет” се заменят с
“упълномощено от него лице”.

Преходни и заключителни разпоредби
Параграф 2. След “…без разрешение” се допълва с “…или на места,
неотговарящи на разрешителното им,…”
Параграф 3. /нов/ с текст: “Избира комисия, състояща се от 4 общински
съветника, която ежегодно два пъти в срок – до 31 март и за периода до 30
септември, да изготвя доклад за състоянието на рекламата на територията на
Общината и да го представя пред Общинския съвет”.
Параграф 3 по проекта става параграф 4.
Параграф 4 по проекта става параграф 5 със следната корекция:
“Зам.кмета по евроинтеграция и устойчиво развитие” се заменя с “Кмета” и
се допълва след края на текста с “или упълномощени от него длъжностни
лица”.
Параграф 5 по проекта става параграф 6.
……………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
8. Докладна записка от Пенка Папучарова – Филева – управител на “Хляб и
хлебни изделия” ЕООД, относно: Допълнение към т.5 от решенията по т.8
от дневния ред на заседание на Общински съвет – Протокол №
16/30.11.2004 г.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Допълва решението си по т.4 на т.8 от дневния ред на заседанието –
Протокол № 16/30.11.2004 г.: “Общинският съвет дава съгласието си “Хляб и
хлебни изделия” ЕООД – Бургас да обезпечи разрешения кредит с учредяване
на ипотека върху дълготрайни материални активи на Дружеството, ведно с
приложения списък на обектите, които ще послужат за обезпечаване на
кредита”.
…………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
9. Докладна записка от Лена Бахчеванова – председател на Общински съвет
– Бургас, относно: Поправка на Протокол № 15/28.10.2004 г., по т.4 от
дневния ред.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се извърши поправка в Протокол № 15/28.10.2004 г., с продължение
на 05.11.2004 г., като в т.4 от дневния ред при изписване на взетото решение
по т.10 да се поправи явната фактическа грешка и вместо “…поставени в
запечатан плик”, да се впише “…поставени в незапечатан плик”.
…………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
10. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник,
относно: Проект за архитектурно-строителна адаптация за провеждане на
интегрирано обучение в ОУ “Бр. Миладинови”.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Община – Бургас да кандидатства пред Социално-инвестиционния фонд
/СИФ/ към Министерството на труда и социалната политика за финансиране
на проект за архитектурно-строителна адаптация на основно училище “Братя
Миладинови” и превръщането му в първото училище в Община – Бургас, в
което ще стане възможно обучението на деца с и без увреждания и отпуска
10 000 лева от общинския бюджет, представляващи 20% от общата сума за
съфинансиране на същия проект, съгласно условията на финансиране на
микропроекти на СИФ. Останалите 80% от нужните средства се осигуряват
от извънбюджетен източник.
………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
11. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи
УПИ VІІ и УПИ ХІІІ в кв.39 по ПУП-ПРЗ на ж.к. “Бр. Миладинови” –
Бургас.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Да се извърши доброволна делба между Община – Бургас от една
страна и Николай Митев Гочев, Маргарита Тодорова Попова, Димитър
Добрев Николов, Георги Пръвчев Драгоев, Диана Величкова Драгоева, Божил
Петков Стоянов, Дария Петкова Стоянова и Ана Божилова Стоянова от друга
страна на недвижим имот, представляващ УПИ VІІ-2637, 2638 в кв.39 по
плана на ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.Бургас, който съгласно Заповед №
1222/04.11.2004 г. на зам.-кмета на Община – Бургас е разделен и са
обособени два нови УПИ VІІ и ХІІІ, съответстващи на квотата на
съсобственост на двете страни, както следва:
1. Община – Бургас получава в дял и става собственик на урегулиран
поземлен имот /УПИ/ VІІ-2637, 2638 в кв.39 по плана на ж.к.
“Бр.Миладинови”, гр.Бургас, целият с площ от 226 кв.м., при
граници: изток – УПИ VІ; запад – ул. “Шар планина”; север – УПИ
ІХ; юг – УПИ ХІІІ на стойност 90 400 /деветдесет хиляди и
четиристотин/ лева.

2. Николай Митев Гочев с ЕГН
, постоянен адрес гр.Бургас,
ул. “Раковска” № 30, ет.3; Маргарита Тодорова Попова – Чомакова с
ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Раковска” № 301
ет.3; Димитър Добрев Николов с ЕГН
, постоянен адрес
гр.Бургас, ул. “Фердинандова” № 5; Георги Пръвчев Драгоев с ЕГН
и Диана Величкова Драгоева с ЕГН
и
двамата с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.33, вх.3, ет.2;
Божил Петков Стоянов с ЕГН
постоянен адрес
гр.Бургас, ж.к. “Славейков% бл. 1-Б, вх.3, ет.5; Дария Петкова
Стоянова - Хулка с ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к.
“Славейков”, бл.1-Б, вх.3, ет.5 и Ана Божилова Стоянова с ЕГН
постоянен адрес р.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.1-Б,
вх.3, ет.5 получават в дял и стават собственици на урегулиран
поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-2637, 2638 в кв.39 по ПУП-ПРЗ на ж.к.
“Бр.Миладинови”, гр.Бургас, целият с площ от 291 кв.м., при
граници: изток – УПИ VІ; запад – ул. “Шар планина”;север – УПИ –
VІІ; юг – ул. “Вардар” на стойност 116 400 /сто и шестнадесет
хиляди и четиристотин/ лева.
………………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
12. 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, кв.Сарафово,
кв.10, УПИ ХІ-156, 157.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с 25 гласа “за”, против – 7, въздържали се –
2,
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
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
13. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Учредяване право на строеж върху недвижим имот –
частна общинска собственост, отреден за православен храм в с.Твърдица,
Община – Бургас.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 2,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди на Църковно настоятелство-с.Твърдица, Община Бургас,
регистрирано със заповед №38/22.05.2003год. на Сливенска митрополия,
представлявано от ставрофорен иконом Борис Игнатов Беров с ЕГНправото да построи сграда –православен храм на 110 кв.м
застроена площ в УПИ І, кв.14 по плана на с.Твърдица, Община Бургас,
целият с площ от 2409 кв.м, при граници: изток-УПИ ІІ, запад-улица, северулица, юг-улица, отреден за православен храм съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на
с.Твърдица, Община Бургас.
Стойността на правото на строеж е в размер на 565,70 /петстотин
шестдесет и пет цяло и седемдесет/ лева.
………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
14. 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, кв.Сарафово,
кв.60, УПИ ХІІІ-519.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с 24 гласа “за”, против – 1, въздържали се –
11,
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
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
15. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Съгласие за извършване на строеж в съсобствен имот.
………………………………………………………….
/Докладната записка отхвърлена от постоянните комисии,
като нецелесъобразна/
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО 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, ул. “Юрий
Венелин” № 12.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с 6 гласа “за”, против – 12, въздържали се –
14,
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
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
17. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Ликвидиране на съсобственост в имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр.Бургас, ул. “Цар Самуил” № 20, УПИ V-755 в
кв.146-А.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с 15 гласа “за”, против –8, въздържали се –
8,
Р Е ШИ:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
…………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
18. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Изкупуване на идеални части от недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, кв.Акациите, кв.6, УПИ
VІІІ-1079.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
1. Да се продаде на ИСМАИЛ СЕЛЯМИ МУСТАФА с ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Акации” , ул. “Горазд”
№ 16, недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 213 кв.м. идеални части от УПИ 1079 в кв.6 по плана
на кв. “Акации”, гр.Бургас, целият с площ от 313 кв.м., при граници:
североизток – УПИ VІІ-1078; югозапад – зелена площ; югоизток –
ул. “Горазд”; северозапад – УПИ І-1080.
2. Цената на парцела да се изчисли върху 100 лв./кв.м. без ДДС.
……………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
19. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Продажба на тавански помещения – частна общинска
собственост, находящи се в бл.5, кв. “Работнически жилища” – Бургас.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с 23 гласа “за”, против – 8, въздържали се –
9,
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
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
20. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Изкупуване на идеални части от недвижим имот –
двуетажна сграда – частна общинска собственост, находяща се в гр.Бургас,
ж.к. “Бр. Миладинови”.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с 14 гласа “за”, против – 4, въздържали се –
12,
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
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
21. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Промяна на имотна граница на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-471 в кв.51 по плана на
кв.Долно езерово, гр.Бургас, по реда и условията на чл.15, ал.3 и ал.5 от
ЗУТ.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кметът на Община – Бургас да сключи предварителен
договор, с който Община – Бургас да продаде на Теню Генов Колев с ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, кв. Долно езерово, ул. “Пиргос” №
23 за сумата 275 /двеста седемдесет и пет/ лева без ДДС, собствения си
недвижим имот от 11 кв.м. от УПИ ІІІ-471, кв.51 по плана на кв.Долно
Езерово, гр.Бургас, които след промяна на имотната граница между
цитирания УПИ и УПИ ІІ-472, кв.51 по плана на кв.Долно езерово,
гр.Бургас, ще преминат от УПИ ІІІ-471, кв.51 по плана на кв.Долно
езерово, гр.Бургас в УПИ ІІ-472, кв.51 по плана на кв.Долно езерово,
гр.Бургас.
2. След влизане в сила на промените с плана за регулация, Кметът на
Община – Бургас да сключи договор за продажба при условията на
предварителния договор.
……………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
22. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Предоставяне на помещения в недвижими имоти –
общинска собственост, за срок от пет години за дейността на Агенцията за
социално подпомагане.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Предоставя на Агенция за социално подпомагане към
Министерството на труда и социалната политика за срок от 5 /пет/ години
право за безвъзмездно ползване на помещения в недвижими имоти,
общинска собственост, находящи се в гр.Бургас, съгласно списък
приложение №1, неразделна част от решението.
………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
23. Докладна записка от Анушка Тодорова – управител на “Нармаг” ЕООД –
Бургас, относно: Дарение от “Нармаг” ЕООД – Бургас на Община- Бургас
на лек автомобил Опел “Вектра” с ДК № 0800 АХ
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава разрешение на “Нармаг” ЕООД да дари на Община – Бургас
собствения си лек автомобил ОПЕЛ “ВЕКТРА” с ДК № А 0800 АХ,
шаси № WOL000087K5000374, двигател № C16NZO2A87173, с
остатъчна стойност към м. декември 2004 г. в размер на 4 087.50 лв.
/четири хиляди осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/
2. Община – Бургас приема дарението на “Нармаг”ЕООД – лек
автомобил ОПЕЛ “ВЕКТРА”.
…………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
24. Докладна записка от Антонио Душепеев – общински съветник, относно:
Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на
СНЦ “Център за емоционални, психосоциални изследвания и терапия” –
Бургас.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. Отменя се решение № 14 (2) от Протокол № 15/28.10.2004 г., с
продължение на 05.11.2004 г. от заседание на Общински съвет –
Бургас, с което се предоставя на РСНЦ “Диабетни грижи” Бургас,
под наем помещение – частна общинска собственост, находящо се
на партера на бл.57 в ж.к. “Бр.Миладинови” между вх.7 и вх.8.
2. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години същото помещение с
полезна площ от 97,63 кв.м., находящо се на партера на бл.57 в ж.к.
“Бр.Миладинови” между вх.7 и вх.8 на Сдружението с нестопанска
цел в обществена полза “Център за емоционални, психосоциални
изследвания и терапия” и при същите условия.
……………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
25. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Заплащане на суми за депозити, гарантиращи качеството
на възстановителните работи след прокопаване на улични и тротоарни
настилки на територията на Община- Бургас.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 3,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Да се заплаща задължителна сума за прокопаване на улични и
тротоарни настилки, във връзка с извършване на строителни, ремонтни
работи, реконструкция и рехабилитация на мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура, в размер на:
Вид
техническа
инфраструктура
Водопровод и
топлопр. за 1 м.л.

Категория
на
движение

Големина
на
изкопа
( м2 )

Стойност
на възст.
работи
( лв. )

средно
тежко
много тежко
паваж
тротоар

1
1
1
1
1

65
80
91
54
57

Канал

средно
тежко
много тежко
паваж
тротоар

1
1
1
1
1

79
111
121
67
59

Кабели

средно
тежко
много тежко
паваж
тротоар

1
1
1
1
1

46
70
76
44
40

2. Депозит за законосъобразно премахване на обекти по чл.56 и чл.57 от
ЗУТ се заплаща в размер равен на едномесечната такса за поставяне на
съответния обект.
3. Контролът по качеството на възстановителните работи, във връзка с
прокопавания на улични и тротоарни настилки, ще се извършва от
съответните технически служби при Териториалните дирекции на ОбщинаБургас, чрез извършване оглед на място и съставяне на съответните
протоколи.
4. Възстановяването навнесените суми да се извършва при следните
условия:
а) след представяне на Констативен протокол за качеството на
възстановителните работи и Акт – образец № 12 от съответната Териториална
дирекция към Община – Бургас;
б) след изтичане на 6-месечен гаранционен срок от въвеждането на
строежа в експлоатация, считано от датата на Разрешението за ползване;
5. При невъзстановяване на нарушените настилки в 1-годишен срок,
считано от датата за въвеждане в експлоатация, посочена в Разрешението за
ползване, внесените суми да останат по сметка на Община – Бургас. Същите
да се използват за финансиране на ремонтни работи на пътни и тротоарни
настилки, както и на елементите от уличната подземна инфраструктура
(улично осветление, дъждовна канализация, отоци, капаци и др.)
………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
26. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Даване на съгласие за спирка по международна
автолиния.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за установяване на Автогара “Юг” в град Бургас за
начална спирка на международната автобусна линия Бургас – Кишинев –
Бургас, след сключване на договор на молителя със собственика на
транспортно-обслужващия обект.
…………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 18
На 21 декември 2004 година (вторник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас от 9:30 часа се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………….
27. Молба от Радко Колев Петков, Кирил Ангелов Петров и Валентина
Стоянова Николова – ликвидатори на “Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – Бургас, относно осигуряване
на финансови средства за започване на производство по ликвидация.
………………………………………………………….
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа ”за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за отпускане на финансова субсидия в размер на 100 лева
за започване на производство по ликвидацията на “Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – Бургас.
……………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно,
Протоколист:
(С. Иванова)

