ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31 януари 2005 година (понеделник), 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 ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО 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. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА БУРГАС НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА
“МЕЖДУОБЛАСТЕН
ДИСПАНСЕР
ЗА
ОНКОЛОГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР” ЕООД - ГР.БУРГАС
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ВРЕМЕННА КОМИСИЯ, ОТНОСНО:
ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД БУРГАС
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМ
ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “П.К.ЯВОРОВ” ГР.БУРГАС
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ХРИСТО ТОДОРОВ НИКОЛОВ УПРАВИТЕЛ НА “ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД, ОТНОСНО:
ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА “ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС”
ЕООД - БУРГАС В УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ С АПОРТНА ВНОСКА

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ИСКАНЕ ДО МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНА БУРГАС НА СГРАДА –
ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА
РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БУРГАС
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА
ОБЩИНА
БУРГАС,
ОТНОСНО:
РАЗПОРЕЖДАНЕ
С
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ
ИЗДЕЛИЯ” ЕООД – БУРГАС
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ПРЕД МОСВ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ПУДООС НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
МАЛКИ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ
ОБЕКТИ
И
ПРОЕКТИ
ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДНИ
ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ ЗА 2005 ГОДИНА
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС,
ОТНОСНО: ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА
ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС В ЕДНОЛИЧНО ООД С
УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА БУРГАС
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИМЧО ГРУДЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС
НА ОАП-БУРГАС, 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
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗОНИ И ТАКСИ ЗА
КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЕОРГИ ДРАКАЛИЕВ - ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИК, ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ПО Т.14,
ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2004 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПК ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД,
ОТНОСНО: ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ ПО Т.9, ПРОТОКОЛ №
12/29.07.2004 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЛЕНА ПРОЙКОВА БАХЧЕВАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС, ОТНОСНО:
ОДОБРЯВАНЕ КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА НА КМЕТА НА
ОБЩИНА БУРГАС ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ ЗА 2004 ГОДИНА
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА – БУРГАС, ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА
ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНА БУРГАС И СД ”БУРГАСЦВЕТ”
ГР.БУРГАС, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕСНА И
ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА – БУРГАС, ОТНОСНО: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА
НА “ЧИСТОТА” ЕООД – ГРАД БУРГАС С АПОРТ НА НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА
СТРОЕЖ В ПОЛЗА НА РДВР – БУРГАС
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ Д-Р ИШКИЕВА - УПРАВИТЕЛ НА
ТЪРГОВСКО
ДРУЖЕСТВО
“ДКЦ-1-БУРГАС”
ЕООД,
ЗА
САМООЦЕНКА И СТАРТИРАНЕ ПРОЦЕДУРА ПО АКРЕДИТАЦИЯ
НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ Д-Р БОЯН БУДАКОВ - ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИК, ОТНОСНО: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ НА
УПРАВИТЕЛЯ НА “МЦ-1-БУРГАС” ЕООД

22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ПРЕИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦИ В
СЕЛО БАНЕВО
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
АВТОБУСНА СПИРКА
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА
ОБЩИНА
БУРГАС,
ОТНОСНО:
ОПРЕДЕЛЯНЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.15, АЛ.3 И
АЛ.5 ОТ ЗУТ ЗА УПИ ІV В КВ.20 ПО ПЛАНА НА К/С “М. РУДНИК”
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ - КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ
ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАМИРАЩ СЕ В
С.БАНЕВО, ОБЩИНА БУРГАС, НА ЙОРДАНКА Н. КОЙНОВА
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ
ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАМИРАЩ СЕ В
С.БАНЕВО, ОБЩИНА БУРГАС, НА ВЕНЦИСЛАВ К. КАРАДЖОВ
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА
СТРОЕЖ НА “К.А.М.П. КОНСУЛТ” АД - СОФИЯ В УПИ ІV, КВ.І-А ПО
ПЛАНА НА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА “СЕВЕР” ГР.БУРГАС
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ - КМЕТ
НА
ОБЩИНА
БУРГАС,
ОТНОСНО:
ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА
СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА БУРГАС И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
В НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАМИРАЩ СЕ В ГР.БУРГАС, Ж.К. “ЛАЗУР”,
КВ.6, УПИ ХІV-678
30. МОЛБА ОТ КОНТРОЛЬОР НА “СПОРТНИ ИМОТИ, ПАРКИНГИ И
ГАРАЖИ” ЕООД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ КАТО КОНТРОЛЬОР

31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА
ДИВИДЕНТА ЗА 2004 Г. НА ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
32. МОЛБИ ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА БУРГАС, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА
СПИРКА ПО МЕЖДУНАРОДНА АВТОЛИНИЯ
34. ПИТАНИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Промяна в състава на Тръжната комисия
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА в състава на Тръжната комисия – Тодор Стойчев Стамболиев,
на мястото на Димитър Савов Коруджиев.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
2. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отпускане от бюджета на Община Бургас на целева субсидия за
нуждите на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със
стационар” ЕООД - гр.Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се предостави на “Междуобластен диспансер за онкологични
заболявания със стационар – Бургас” ЕООД, регистриран по фирмено дело №
2365/2000 година на Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, бул. “Демокрация” № 86, целева субсидия в размер на
174 000 /сто седемдесет и четири хиляди/ лева, за закупуване на медицинско
и офис оборудване и обзавеждане на лечебното заведение, която сума да бъде
включена в Общински бюджет – 2005 година.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
3. Докладна записка от временната комисия, относно: Избор на управител
на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД - Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
1. Избира г-жа ПЕНКА ФИЛЕВА – ПАПУЧАРОВА за Управител на “Хляб и
хлебни изделия” ЕООД – Бургас, за срок от 5 /пет/ години.
2. Определя месечно възнаграждение на избрания Управител на “Хляб и
хлебни изделия” ЕООД, в размер на 4 /четири/ средни брутни месечни
работни заплати в дружеството.
3. На база комплексна оценка, съобразно годишните резултати на
дружеството, Постоянната комисия по общинска собственост, общински
предприятия и търговски дружества с общинско участие определя
мениджърски бонус.
4. Възлага на Кмета на Община – Бургас да изготви и подпише договора за
управление с избрания Управител.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
4. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Предоставяне на недвижим имот – публична общинска
собственост за нуждите на Регионална библиотека “П.К.Яворов”
гр.Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 43 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. Да се предостави на Регионална библиотека “Пейо Крачолов Яворов” –
гр.Бургас, безвъзмездно за управление недвижим имот – публична
общинска собственост, представляващ: масивна триетажна сграда, със
застроена площ 579 кв.м., масивна двуетажна сграда, със застроена
площ 245 кв.м. и масивна двуетажна сграда, със застроена площ 90
кв.м., построени в парцел І-1370, в кв.113, по плана на ЦГЧ на
гр.Бургас, при граници на парцела: североизток – парцел ІІ и парцел
VІІ, в кв.113; северозапад – ул. “Св.Св.Кирил и Методий”; югоизток –
ул. “Средна гора”; югозапад – ул. “Оборище”, находящ се в гр.Бургас,
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 41, актуван с акт за публична
общинска собственост № 1279/28.04.1999 г., за осъществяване на
функциите й.

2. Определя осемнадесетмесечен срок, считано от датата на приемане на
настоящото решение, в който Регионална библиотека “Пейо Крачолов
Яворов”, гр.Бургас, да осигури финансови средства и да извърши
необходимото преустройство на предоставения имот.
3. Предоставеният имот да се отнеме по реда на чл.12, ал.6 от Закона за
общинската собственост, при условие, че не се ползва за нуждите, за
които е предоставен или в осемнадесетмесечен срок, считано от датата
на приемане на настоящото решение не бъдат осигурени средства и
извършено необходимото преустройство на имота за осъществяване
дейността на Регионалната библиотека.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
5. Докладна записка от Христо Тодоров Николов - управител на “Обреден
комплекс” ЕООД, относно: Даване на съгласие за участие на “Обреден
комплекс” ЕООД - Бургас в учредяване на дружество с ограничена
отговорност с апортна вноска
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за участие на “Обреден комплекс” ЕООД – гр.Бургас,
регистрирано по фирмено дело № 2587/2000 г. на Бургаския окръжен
съд, в учредяването на дружество с ограничена отговорност с
наименование: “Ковач – 2005” ООД, със седалище и адрес на
управление: с.Звездец, Община Малко Търново, Бургаска област, с
предмет на дейност: туристически услуги, спедиционни сделки,
животновъдство, рибовъдство, ловно-стопански услуги, ловен
туризъм, селскостопанско производство, продажба на стоки собствено
производство, лесокултурни услуги, семесъбиране, производство на
фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения,
добив и търговия с горски продукти, дърводобив, преработка на
дървесина и метали, строителни услуги, внос, износ и реекспорт,
вътрешен и международен транспорт и други услуги.

2. Дава съгласие за участие на “Обреден комплекс” ЕООД – гр.Бургас в
учредяването на дружество с ограничена отговорност по т.1 с апортна
вноска – недвижим имот, находящ се в местността “Ковач”, в
землището на с.Звездец, Община Малко Търново, представляващ
почивна база, състояща се от почивна станция, столова, склад и баня,
ведно с терен от 21.700 дка – имот № 000317, при граници на имота:
изток – Държавен горски фонд, запад – полски път, север – Държавен
горски фонд, юг – река.
3. Дава съгласието си, Община Малко Търново също да участва в
учредяването на търговското дружество по т.1 от настоящото решение
с апортна вноска – недвижим имот, представляващ терен от 71 700
кв.м. – имот кад. № 000499 и 16 броя сгради, с обща застроена площ от
3 460 кв.м., находящ се в местността “Илчов баир”, с.Звездец, Община
Малко Търново, при граници на имота: имоти с №№ 000477, 000501,
000482, 000509, 001003, 001321, 001716, 010341, 010014 и 031023,
актуван с акт за частна общинска собственост № 288/10.01.2001 година
4. Задължава Управителя на “Обреден комплекс” ЕООД – гр.Бургас, да
предприеме действия за извършване на оценка на апортната вноска по
т.2, съобразно изискванията на Търговския закон.
с лична
5. Упълномощава Христо Тодоров Николов с ЕГН
карта № 107616990, издадена на 04.05.2004 г. от МВР – Бургас, с
адрес: гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.53, вх.А, ет.2, Управител на
“Обреден комплекс” ЕООД – гр.Бургас, да представлява последното
при учредяване на дружеството с ограничена отговорност, да подпише
дружествения договор, съгласно който размерът на дяловете, с които
съдружникът “Обреден комплекс” ЕООД – гр.Бургас участва в
капитала на дружеството с ограничена отговорност, да бъде равен на
определената по надлежния ред оценка на апортната вноска по т.2.
слична карта №
6. Избира Христо Тодоров Николов, с ЕГН
107616990, издадена на 04.05.2004 г. от МВР – Бургас, с адрес:
гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.53, вх.А, ет.2, Управител на “Обреден
комплекс” ЕООД – гр.Бургас, да представлява последното в общото
събрание на дружеството с ограничена отговорност.
7. Дава съгласие по чл.142 от Търговския закон Управителят на “Обреден
комплекс” ЕООД – гр.Бургас Христо Тодоров Николов, с ЕГН
да бъде управител и на дружеството с ограничена
отговорност “Ковач – 2005” ООД, със седалище е адрес на управление:
с.Звездец, Община Малко Търново, Бургаска област.

8. Задължава Управителя Христо Тодоров Николов, след учредяване на
дружеството с ограничена отговорност “Ковач – 2005” ООД, да
предприеме съответните действия за привличане на допълнителни
инвестиции чрез други партньори, нови съдружници и по
международни програми, в т.ч. програма “Сапард”, съобразно
правилата на последните и Търговския закон.
9. След учредяване на дружеството да се внесе за обсъждане в
Общинския съвет програма за развитието му.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Искане до Министерския съвет на Република България за
предоставяне за безвъзмездно ползване на Община Бургас на сграда –
публична общинска собственост за нуждите на Общински съвет – Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 1,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас, да отправи искане до
Министерския съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне в
полза на Община Бургас, на сградата, находяща се на площад “Правда” № 1,
гр.Бургас, за управление.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
7. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Промяна в Наредбата за рекламната и информационна дейност на
територията на Община Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
В чл.41, ал.1 от Наредбата за рекламната и информационната дейност
на територията на Община Бургас изразът “отдел “Бюджет” се замества с
израза “Дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама”.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
8. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Разпореждане с недвижими имоти, собственост на “Хляб и
хлебни изделия” ЕООД – Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Отменя свое решение № 7 по т.8 от дневния ред на заседанието на
Общински съвет Бургас – Протокол № 16/30.11.2004 г., с което се
възлага на Общинската агенция за приватизация започването на
процедура по продажбата на сградата на Стария хлебозавод на ул.
“Христо Ботев” № 13 и се определя начина на разходване на
постъпленията от продажбата.
2. Изключва от списъците за приватизация на Община Бургас по чл.3,
ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, следните имоти, намиращи се в сградата
на Стария хлебозавод в гр.Бургас, ул. “Христо Ботев” № 13:
2.1. Самостоятелен обект в сградата – част от първия етаж с площ
452.20 кв.м. (без магазин с площ 84 кв.м., собственост на “Хляб и
хлебни изделия” ЕООД – Бургас и без кафе с площ 60 кв.м. –
собственост на Община Бургас), с припадащите й се идеални части
от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ ІІІ651, кв.80 по плана на гр.Бургас;
2.2. Пристройка към сградата (бивш цех за закуски) със застроена площ
102 кв.м., с припадащите й се идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана
на гр.Бургас;

2.3.

Самостоятелен обект в сградата – целият втори етаж, с площ 604
кв.м., с припадащите му се ид.ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж върху УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на гр.Бургас;
2.4. Самостоятелен обект в сградата – целият трети етаж, с площ 604
кв.м. с припадащите му се ид.части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на
гр.Бургас;
2.5. Електромеханична работилница със застроена площ 93.50 кв.м.,
намираща се в двора на УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на гр.Бургас, с
припадащите й се ид.части от правото на строеж върху посочения
УПИ.
3. Да се продадат чрез търг при начални тръжни цени, както са посочени
по-долу, следните имоти, собственост на “Хляб и хлебни изделия”
ЕООД – Бургас, намиращи се на ул. “Христо Ботев” № 13, в УПИ ІІІ651, кв.80 по плана на гр.Бургас, с граници на поземления имот: изток
– УПИ ХІІ-2404 и УПИ VІІ-656; юг – УПИ ІХ-649, УПИ Х-648, УПИ
ХІ-657; запад – ул. “Христо Ботев” и УПИ ІІ-653; север – УПИ І-652,
УПИ ІІ-653, ул. “Ал.Велики” и УПИ ХІІ-2404, а именно:
3.1. Самостоятелен обект в построената в УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана
на гр.Бургас четириетажна сграда на Стария хлебозавод – част от
първия етаж с площ 452.20 кв.м. (без магазин с площ 84 кв.м.,
собственост на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас и без кафе
с площ 60 кв.м. – собственост на Община Бургас), ведно с 9.82
кв.м., представляващи 17.55 % идеални части от общите части на
сградата, вкл. от сутерена и от правото на строеж върху
урегулирания поземлен имот, ведно с 227/1433 кв.м. ид.части от
посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на гр.Бургас, при граници:
изток – външен зид; юг- пристройка – бивш цех за закуски и
ресторант; запад – магазин; север – кафе и външен зид, при начална
тръжна цена 473 186 лв.;
3.2. Пристройка (бивш цех за закуски) към четириетажната сграда на
Стария хлебозавод, построената в УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на
гр.Бургас; пристройката със застроена площ 102 кв.м., ведно с 2.22
кв.м., представляващи 3.96 % идеални части от общите части на
сградата, вкл. от сутерена и от правото на строеж върху
урегулирания поземлен имот, ведно с 42.27/1433 кв.м. идеални
части от посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на гр.Бургас, при
граници: изток и юг – външни зидове; запад – ресторант; север –
помещения от първия етаж на сградата и външен зид, при начална
тръжна цена 35 406 лв.

3.3.

Самостоятелен обект в построената в УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана
на гр.Бургас четириетажна сграда на Стария хлебозавод – целият
втори етаж, с площ 604 кв.м., ведно с 13.13 кв.м., представляващи
23.44 % ид.части от общите части на сградата, вкл. от сутерена и от
правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, ведно с
303.93/1433 кв.м. ид.части от посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по
плана на гр.Бургас, при начална тръжна цена 505 678 лв.
3.4. Самостоятелен обект в построената в УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана
на гр.Бургас четириетажна сграда на Стария хлебозавод – целият
трети етаж, с площ 604 кв.м., ведно с 13.13 кв.м., представляващи
23.44 % идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху урегулирания поземлен имот, ведно с 303.93/1433
кв.м. идеални части от посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на
гр.Бургас, при начална тръжна цена 632 095 лв.
3.5. Електромеханична работилница със застроена площ 93.50 кв.м.,
намираща се в УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на гр.Бургас с
припадащите й се идеални части от правото на строеж върху
посочения УПИ, при граници на работилницата: изток и юг –
външни зидове към двора; запад – външен зид към УПИ ІІ-653;
север – външен зид към ул. “Ал.Велики”, при начална тръжна цена
45 717 лв.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
9. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Даване съгласие за кандидатстване на Община Бургас пред
МОСВ за финансиране чрез ПУДООС на проекти за изграждане на малки
водоснабдителни обекти и проекти за изграждане на пречиствателни
станции за отпадни води и канализационни колектори за 2005 година
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Бургас пред ПУДООС с
проектопредложение: “Водоснабдяване на нови квартали в регулация в
с.Банево”. Стойност на обекта – 186 033 лв.
2. Дава съгласие за кандидатстване на Община Бургас пред ПУДООС с
проектопредложение: “Канализация кв.Долно езерово с КПС и
тласкател до ПСОВ Бургас”, включително “Корекция на източното
дере”. Стойности на обекта: 2 300 000 лв. за канализация с КПС и
тласкател и 368 051 лв. за корекция на източното дере.
3. Дава съгласие за кандидатстване на Община Бургас пред ПУДООС с
проектопредложение: “Главни довеждащи канализационни колектори
до Районен център “Меден рудник” и до ПСОВ “Меден рудник”.
Стойност на обекта – 4 244 089 лв.

4. Дава съгласие за кандидатстване на Община Бургас пред ПУДООС с
проектопредложение: “Канализация кв. “Акации – ІІІ етап”. Обща
стойност на обекта – 4 900 000 лв., от които изпълнено строителство за
136 000 лв.
5. Дава съгласие за кандидатстване на Община Бургас пред ПУДООС с
проектопредложение: “Канализация с.Маринка – ІІ етап”. Обща
стойност на обекта – 1 560 170 лв., от които изпълнено строителство за
61 000 лв.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
10. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Преобразуване на Дезинфекционна станция - Бургас в еднолично
ООД с участието на Община Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
1. ПРЕОБРАЗУВА “Дезинфекционна станция” – Бургас, юридическо
лице в системата на общинското здравеопазване, в еднолично
дружество с ограничена отговорност с:
Фирма: “Дезинфекционна станция” ЕООД;
Седалище: гр.Бургас;
Адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. “Зорница”, Административната
сграда на “Дезинфекционна станция” в гр.Бургас, адресен № 51;
Предмет на дейност: сделки свързани с дезинфекция, дезинсекция,
дератизация, оказване на консултации по проблемите на
дезинфекцията,
дезинсекцията,
дератизацията,
обучение
и
квалификация на кадри за извършване на дезинфекция, дезинсекция,
дератизация, производство и продажба на дезинфекционни препарати
и формулации, механични и технически пособия за дезинфекция и
дератизация;
Капитал: 5 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв., всеки от тях,
който да се осигури за сметка на неразпределената печалба за минали
години на съществуващата “Дезинфекционна станция” – Бургас;
Едноличен собственик на капитала – Община Бургас, с адрес:
гр.Бургас, ул. “Александровска” № 26;

2. ИЗБИРА за управител на “Дезинфекционна станция” ЕООД – Бургас
Любомир Тодоров Недков, с адрес: гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.64,
вх.8, ет.5, ап.15, ЕГН
като определя:
2.1. Правомощия на Управителя, както следва: да управлява и
представлява дружеството в съответствие с предвиденото в
договора му за управление с Община Бургас;
2.2. Срок за делегиране на правомощията по т.2.1.: 3 години;
2.3. Месечно възнаграждение в размер на 250 % от средната месечна
брутна заплата на дружеството;
3. ПРИЕМА Учредителния акт на “Дезинфекционна станция” ЕООД –
Бургас.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи договор за
управление с избрания Управител.
5. ВЪЗЛАГА на избрания Управител да извърши необходимите действия
за вписване на “Дезинфекционна станция” ЕООД – Бургас в
търговския регистър на Бургаски окръжен съд.
6. “Дезинфекционна станция” ЕООД – Бургас е правоприемник на
имуществото на съществуващата “Дезинфекционна станция” – Бургас
– юридическо лице, създадено по силата на закона.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
11. Докладна записка от Димчо Грудев - председател на НС на ОАП-Бургас,
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
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 6,
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, Общински 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. Магазин /книжарница/, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 13,
гр.Бургас;
Определя начална тръжна цена за продажба 193 000 лева;
Определя стъпка на наддаване
1 000 лева;
Депозит за участие в размер на
19 300 лева;
1.2. Магазин – ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.117, между вх.3 и вх.4,
гр.Бургас:
Определя начална тръжна цена за продажба 302 000 лева;
Определя стъпка на наддаване
1 500 лева
Депозит за участие в размер на
30 000 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 включително 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 Общинска агенция за приватизация, всеки работен ден до
30-я ден включително от датата на обнародването на решението в
“Държавен вестник”.
6. Огледът на обектите да се извършва през всички работни дни до 30-я
ден включително от датата на обнародването на решението в
“Държавен вестник”.
7. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на
горепосочените общински имоти, сключването на договори за наем,
аренда, дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания
и сключване на договори за кредит.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
12. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Определяне зони и такси за кратковременно паркиране
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Определя зони за кратковременно паркиране на леки и лекотоварни
автомобили, с общо тегло до 2.5 тона, съгласно Приложение № 1.
2. Допълва 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., като в Глава втора се създава
нов Раздел ІХ “Други местни такси, определени със закон” и нов
чл.42-а, със следното съдържание:
“(1) За паркиране на леки и лекотоварни автомобили, с общо тегло до
2.5 тона, в зоните за кратковременно паркиране се събира такса, в
размер, определен от Общинския съвет.
(2) От заплащане на такса по ал.1 се освобождават собствениците и
ползвателите на леки автомобили, с настояща адресна регистрация,
попадаща в зоната за кратковременно паркиране, при условие, че не са
били собственици на гаражи, които са преустроили, с цел промяна на
предназначението им.

(3) За освобождаване от заплащане на такса по реда на ал.2, на
собствениците и ползвателите на леки автомобили, се издава съответен
документ /талон/ за конкретно превозно средство, по ред, определен от
Кмета на Община Бургас”.
3. Допълва Тарифата за местните такси по ЗМДТ за 2005 г., приета от
Общински съвет Бургас на 21.12.2004 г., като създава нов Раздел ІХ
“Други местни такси, определени със закон”, със следното
съдържание:
“- Такса за паркиране в зоните за кратковременно паркиране – 1.00
/един/ лев, за всеки започнат час.”
“- За ведомства и офиси по ул. “Фердинандова” въвежда месечна
абонаментна такса за паркиране с ограничение до две паркоместа.
Такса за едно паркомясто – 100 лева.”
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
13. Докладна записка от Георги Дракалиев - общински съветник, относно:
Изменение на решение по т.14, Протокол № 16/30.11.2004 г. на Общински
съвет – Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет Бургас, с 24 гласа “за”, против–7, въздържали се–5,
Р Е Ш И:
1. Отменя решението си по т.14 от Протокол № 16/30.11.2004 година.
2. Изменя и допълва чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които
Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от
капитала на търговските дружества, по следния начин:
В чл.17, ал.2 целият текст става т.1;
В чл.17, ал.2 се създава нова т.2, със следния текст: “С решение на
едноличния собственик на капитала, общинските търговски дружества
могат да влизат в наемни взаимоотношения помежду си, без
провеждане на търг или конкурс”;
В чл.17, ал.2 се създава нова т.3, със следния текст: “В случаите по т.2,
общинските търговски дружества не могат да сключват договори за
наем помежду си на цена, по-ниска от последната наемна цена, за която
е бил отдаден обектът, предмет на сделката, както и по-ниска от
базисните наемни цени определени с решение на Общински съвет.”
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
14. Докладна записка от ПК по законност и обществен ред, относно: Отмяна
на решение по т.9, Протокол № 12/29.07.2004 г. на Общински съвет –
Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 2,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решението си по т.9.2 от дневния ред на Дванадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас, Протокол № 12/29.07.2004 година.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
15. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова - председател на
Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване командировки в страната
на Кмета на Община Бургас Йоан Кирилов Костадинов за 2004 година
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА командировките (дневни и нощувки) на г-н Йоан Кирилов
Костадинов – кмет на Община Бургас за 2004 година, както следва:
1. 15-16.01.2004 г.
Бургас – София – Бургас
24.00 лв.
2. 29-31.01.2004 г.
Бургас – София – Бургас
136.00 лв.
3. 11-12.02.2004 г.
Бургас – София – Бургас
74.00 лв.
4. 20-21.02.2004 г.
Бургас – София – Бургас
74.00 лв.
5. 29-31.03.2004 г.
Бургас – София – Бургас
198.00 лв.
6. 22-23.04.2004 г.
Бургас – София – Бургас
74.00 лв.
7. 29-30.04.2004 г.
Бургас – София – Бургас
62.00 лв.
8. 19-21.05.2004 г.
Бургас – София – Бургас
86.00 лв.
9. 25-27.05.2004 г.
Бургас – София – Бургас
136.00 лв.
10. 03-04.06.2004 г.
Бургас – София – Бургас
74.00 лв.
11. 13-14.07.2004 г.
Бургас – София – Бургас
74.00 лв.
12. 26-31.07.2004 г.
Бургас – София – Бургас
124.00 лв.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
16. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Изменение на договор за безвъзмездно ползване на
недвижим имот
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие от предмета на Договор от 31.10.2003 година, сключен
между Община – Бургас и Агенция по заетостта – София, да отпаднат
предоставените за ползване три помещения в корпус ІІІ на
административната сграда на Община – Бургас, ТД “Възраждане” в ж.к.
“Меден Рудник”, както следва: стая № 7 с полезна площ 14.77 кв.м., стая №
10 с полезна площ 23.78 кв.м. и стая № 21 с полезна площ 14.95 кв.м. и
вместо тях Община – Бургас да предостави на Агенция по заетостта – София
за безвъзмездно ползване едно помещение в корпус ІІ на същата сграда,
представляващо бивше кафе, със застроена площ 69.57 кв.м. и полезна площ
58.48 кв.м., при граници: изток – коридор; юг – сервизни помещения и
помещение № 18 от корпус ІІ, ползвани от Агенция по заетостта, запад –
външен зид към тераса, север – помещения на “Медицински център ІІІ”
ЕООД от корпус І на сградата, като срокът на договора се удължи на 5 /пет/
години, считано от 31.10.2003 г.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
17. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Удължаване срока на договор между Община Бургас и СД
”Бургасцвет” гр.Бургас, за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост за производство на дървесна и храстова
растителност
…………………………………………………………………..
/Докладната записка оттеглена от вносителя/
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
18. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община –
Бургас, относно: Увеличаване на капитала на “Чистота” ЕООД – гр.Бургас
с апорт на недвижими имоти
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Предоставя в собственост на “Чистота” ЕООД – гр.Бургас, следните
недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Сграда – тоалетна със застроена площ от 60 кв.м. – масивна, с право
на строеж, намираща се в ж.к. “Славейков”, гр.Бургас, парк
“Изгрев”, кв.56, УПИ-ІІ, с граници: изток – алея към параклис
“Св.Троица”; запад – зелена площ; север – зелена площ към подлез
бул. “Ст.Стамболов”; юг – алея в района на парка;
Акт за частна общинска собственост № 3 977/13.01.2005 г.
Стойността на имота – 1 045 лв.
1.2. Сграда – тоалетна, със застроена площ от 60 кв.м., масивна, с право
на строеж, намираща се в ж.к. “Изгрев”, зад РУМ “Велека”, с
граници: изток – улица; запад – Кооперативен пазар; север – РУМ
“Велека”; юг – трафопост;
Акт за частна общинска собственост № 807/30.03.1998 г.
Стойността на имота – 2 671 лв.

1.3.

Сграда – тоалетна, със застроена площ от 61.50 кв.м., с право на
строеж, намираща се в ж.к. “Славейков”, зад РУМ “Младост”, с
граници: изток – масивна сграда; запад – аптека; север –
Ел.подстанция; юг – Кооперативен пазар;
Акт за частна общинска собственост № 607/09.12.1997 г.
Стойността на имота – 63 320 лв.
2. Увеличава капитала на “Чистота” ЕООД – гр.Бургас, съответно
дяловото участие на Община Бургас в капитала на същото дружество,
със стойността на имотите по т.1, като окончателната стойност на
увеличението ще се определи, съгласно оценка на три вещи лица,
назначени от съда, при изпълнение на процедурата по чл.72, ал.2 от
Търговския закон.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
19. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Учредяване право на строеж в полза на РДВР – Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Община Бургас учредява в полза на Регионална дирекция на
вътрешните работи – гр.Бургас, с адрес: гр.Бургас, ул. “Христо
Ботев” № 46, с данъчен № 1021066350, Булстат 129001076 “Ю”,
представлявана от директора Красимир Петров Петров, с ЕГН
право на строеж върху следния недвижим имот: УПИ І,
в кв.19-а, по плана на ж.к. “Славейков”, гр.Бургас, целият с площ от
573 кв.м., при граници: изток – улица и бл.44; запад – УПИ ІІ-44 и
УПИ ІІІ-общ.; север – улица и бл.45; юг – улица и бл.44, за
построяване на предвидената, съгласно действащия подробен
устройствен план шестетажна сграда и утвърдени строителни книжа
2. Правото на строеж по т.1, се учредява срещу предоставяне от страна
на Регионална дирекция на вътрешните работи – гр.Бургас, на
обособени обекти от партерния и/или други етажи, от
новопостроената сграда,на обща стойност, равна на стойността на
учреденото право на строеж.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
20. Докладна записка от д-р Калина Ишкиева - управител на търговско
дружество “ДКЦ-1-БУРГАС” ЕООД, за самооценка и стартиране
процедура по акредитация на лечебно заведение
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Приема Доклада за самооценка на “Диагностично-консултативен
център-1-Бургас” ЕООД и дава съгласие управителят д-р Калина Ишкиева да
стартира процедура по акредитация на лечебното заведение.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
21. Докладна записка от д-р Боян Будаков - общински съветник, относно:
Освобождаване от длъжност на Управителя на “МЦ-1-Бургас” ЕООД
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с 11 “за”, против – 12, въздържали се – 12,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложението по точка 1 от проекта за решения.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
22. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Преименуване на улици в село Банево
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа “за”, против – 4,
въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
Преименува част от улици в с.Банево, Община Бургас, както следва:
1. ул. “Главна” на ул. “Стара планина”;
2. ул. “Първа” на ул. “Места”;
3. ул. “Втора” на ул. “Струма”;
4. ул. “Трета” на ул. “Ропотамо”;
5. ул. “Четвърта” на ул. “Велека”
6. ул. “Пета” на ул. “Камчия”;
7. ул. “Шеста” на ул. “Чая”;
8. ул. “Безименна-1” на ул. “Рила”;
9. ул. “Безименна-2” на ул. “Средна гора”;
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
23. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Възстановяване на автобусна спирка
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
По маршрута на автобусна линия № 8, обслужваща маршрут: гр.Бургас
– кв. “Горно Езерово”, се възстановява автобусна спирка по бул. “Сан
Стефано”, в района на № 74 (след светофара до ОУ “Васил Априлов”).
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
24. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Определяне предназначението на общинско жилище
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ като резервно жилището, находящо се на адрес гр.Бургас,
ж.к. “Бр.Миладинови” бл.43, вх.Б, ет.1, ап.15 – двустаен.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
25. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Даване съгласие за прехвърляне на собственост по смисъла на
чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за УПИ ІV в кв.20 по плана на к/с “М. Рудник”
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Дава съгласие Кметът на Община Бургас да сключи предварителен
договор по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на
територията за прехвърляне на собственост, при следните условия:
и постоянен адрес
1. Милка Иванова Вълкова с ЕГН
гр.Бургас, ул. Съгласие” № 6, ет.3, Трендафил Иванов Трендафилов
с ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Сан Стефано”
№ 121, ет.1, Марийка Иванова Панайотова с ЕГН
и
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Славейков” бл.36, вх.5, ет.1, Станка
Иванова Аврамова с ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас,
ж.к. “Меден Рудник”, бл.72, вх.1, ет.2 и Атанас Иванов Иванов с
ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Меден
Рудник”бл.72, вх.5, като собственици на УПИ ІV-48, кв.20 по плана
на ж.р. “Меден Рудник”, зона “Б”, гр.Бургас, прехвърлят в
собственост на Община Бургас 144 кв.м. идеални части в
северозападната част от цитирания имот, целият с площ от 750 кв.м.,
при граници: североизток – УПИ ІІІ, югозапад – улица, северозапад
– УПИ ІІІ, югоизток – УПИ ІІ на стойност 5 760 /пет хиляди
седемстотин и шестдесет/ лева.

2. В замяна на прехвърления и описан в т.1 имот, Община Бургас
прехвърля от своя страна на Милка Иванова Вълкова, Трендафил
Иванов Трендафилов, Марийка Иванова Панайотова, Станка
Иванова Аврамова и Атанас Иванов Иванов недвижим имот,
представляващ 144 кв.м. идеални части от югозападната част на
собствения си имот УПИ ІІІ, кв.20 по действащия план на ж.р.
“Меден рудник”, целият с площ от 29 790 кв.м., при граници: изток –
кв.19, запад – УПИ І и ІІ в кв.2, север – кв.19, юг – кв.22 на стойност
5 760 /пет хиляди седемстотин и шестдесет/ лева, в резултат на което
квадратурите на УПИ ІІІ, отреден за жилищно строителство на
Община Бургас и УПИ ІV-48, отреден за КОО за собствениците се
запазват.
3. След влизане в сила на ПУП Кметът на Община Бургас да сключи
окончателен договор при условията на предварителния договор.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
26. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов - кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
намиращ се в с.Банево, Община Бургас, на Йорданка Н. Койнова
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Йорданка Николова Койнова – ЕГН
с
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Гладстон” № 107, вх.В, ет.7, следния
недвижим имот: 52 /петдесет и два/ кв.м. идеални части от УПИ Х-55 в кв.1
по плана на с.Банево, Община – Бургас, целият с площ от 677 кв.м. при
граници: изток – УПИ ІХ-57, VІІІ-56; запад – УПИ ХІ-44; север – УПИ VІІ55; юг – улица, за сумата 1 150 /хиляда сто и петдесет/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
27. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
намиращ се в с.Банево, Община Бургас, на Венцислав К. Караджов
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
с
Да се продаде на Венцислав Кирилов Караджов – ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.22, вх.А, ет.3, ап.9, следния
недвижим имот: 129 /сто двадесет и девет/ кв.м. идеални части от УПИ ІХ1275 в кв.14 по плана на с.Банево, Община – Бургас, целият с площ от 1 034
кв.м. при граници: изток – УПИ ХІ-1277, Х-1276; запад – УПИ VІІ, VІІІ;
север – улица; юг – улица, за сумата 2 800 /две хиляди и осемстотин/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
28. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Учредяване право на строеж на “К.А.М.П. КОНСУЛТ” АД София в УПИ ІV, кв.І-А по плана на Промишлена зона “Север” гр.Бургас
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 6,
въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
Учредява на “К.А.М.П. КОНСУЛТ” АД, гр.София, регистрирано по
фирмено дело № 22106/1992 г., вписано в регистъра на търговските
дружества под № 46282, том 507, стр.20 по описа на Софийски градски съд, с
данъчен № 1224011993, БУЛСТАТ – 121662129 Ю, със седалище и адрес на
управление СОФИЯ, Община “Сердика”, кв. “Банишора”, бл.111-А, вх.Г,
ет.5, представлявано от изпълнителен директор Юлиян Владимиров
Михайлов – ЕГН
право на строеж върху УПИ ІV, кв.1-А по
плана на Промишлена зона “Север”, гр.Бургас, за изграждане на три
едноетажни сгради със застроена площ от 320 кв.м., с пазарна стойност на
правото на строеж 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
29. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов - кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, намиращ се в гр.Бургас, ж.к. “Лазур”,
кв.6, УПИ ХІV-678
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 2,
въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
и
Да се продаде на Ивана Кръстева Даскалова с ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови” бл.88, вх.4, ет.3 недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ 94.30 кв.м. идеални
части от УПИ ХІV-678 в кв.6 по плана на ж.к. “Лазур”, гр.Бургас, целият с
площ 544.30 кв.м., при граници: изток УПИ Х-116; запад – УПИ ХІІІ-653;
север – улица; юг – УПИ VІІ-651 и УПИ ІІ-116 за сумата 60 000 /шестдесет
хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
30. Молба от контрольор на “СПОРТНИ ИМОТИ, ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ”
ЕООД за освобождаването му като контрольор
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Прекратява договора на Милан Ганчев Миланов за възлагане на
контрол върху дейността на “Спортни имоти, паркинги и гаражи” ЕООД –
Бургас, на основание раздел VІ, т.2, б.”а” – по взаимно съгласие, считано от
01.02.2005 година.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
31. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Определяне размера на дивидента за 2004 г. на общинските
дружества
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Едноличните търговски дружества с общинско имущество, с
изключение на лечебните заведения за болнична и доболнична
помощ и “Чистота” ЕООД, отчисляват дивидент за Общината от
печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2004 година, както
следва:
Дружествата с ограничена отговорност – 50 на сто;
Акционерните дружества – 50 на сто, след приспадане на
отчисления за фонд “Резервен”, в размер 10 на сто, в съответствие
с чл.246, ал.1, т.2 от Търговския закон;
“Чистота” ЕООД внася дивидент в размер на 70%, след
приспадане на разпределената печалба от съучастие в “Бургас
Шеле Екосервиз” ООД.

2. Търговските дружества с общинско участие внасят дивидента за
Общината до 31 май 2005 година, а тези, които съставят счетоводен
отчет съгласно чл.37, ал.2 от Закона за счетоводството – до 15 юли
2005 година, при спазване разпоредбите на чл.247-а от Търговския
закон.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
32. Молби за опрощаване на вземания
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
Дава съгласие да бъдат опростени задълженията на:
1. Димитър Георгиев Грънчаров
2. Кольо Димитров Караиванов
3. Кета Йорданова Неделчева
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 19
На 31.01.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от
9:30 ч. се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
33. 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 начална спирка на международна автобусна линия
Бургас – Варна – Одеса.
Началната спирка по автобусната линия да се установи на Автогара
“Юг” – Бургас, като за целта молителят сключи договор със собственика на
транспортно-обслужващия обект.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

