ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24 февруари 2005 година (четвъртък), 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 10:00
часа се проведе ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Бургас към
31.12.2004 година.
2. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане на бюджета на Община Бургас за 2005 година.
2.1.

Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Допълнение на Тарифата за цени на услуги и права,
предоставяни от Общината, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2005
година.

2.2.

Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Финансово обезпечаване на звено “Спасителен отряд”
при Община Бургас;

2.3.

Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на средства за социални разходи;

2.4.

Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на средства от бюджета на Община
Бургас за транспорт на деца с тежки физически и умствени увреждания;

2.5.

Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на средства от бюджета на Община
Бургас за издръжка на Центъра за транспорт на трудно подвижни лица;

2.6.

Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване разпределението на субсидията за 2005
година за финансово подпомагане на лицензираните спортни клубове
от Община Бургас и финансиране на Спортната програма на Община
Бургас за 2005 година;

2.7.

Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Утвърждаване числеността на персонала в местните
дейности към функция “Култура”;

2.8.

Докладна записка от Румен Ангелов, Димитър Николов и Димитър
Колев – общински съветници, относно: Разширение на “Дом Надежда –
дневен интеграционен център за младежи в неравностойно социално
положение”;

2.9.

Докладна записка от Георги Дракалиев и проф.Стефан Чапкънов –
общински съветници, относно: Предвиждане на средства в бюджета за
2005 година на Община Бургас за международната културна проява;

3. Избор на Надзорен съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас.
4. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
5. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане на Наредба за условията и реда за управление и
разпореждане с общински жилища.
6. Докладна записка от Тодор Стойчев Стамболиев – общински съветник,
относно: Отдаване под наем чрез явен търг на първи етаж “Магазин за
продажба на хранителни стоки на дребно” от търговски комплекс
“Краснодар”, находящ се в гр.Бургас, ул. “Цар Калоян”.

7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – общински съветник,
относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас.
8. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Одобряване на проект за договор за подкрепа от страна на
Община Бургас, във връзка с проект за предоставяне финансиране,
предназначено за модернизация и разширяване на водоснабдителната и
канализационната инфраструктура на Община Бургас.
9. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане мрежата на учебните заведения и приема на ученици за
учебната 2005/2006 година в Община Бургас.
10. Докладна записка от Ивайло Йорданов Николов – общински съветник,
председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински
предприятия и търговски дружества с общинско участие, относно: Общо
събрание на акционерите на “Бургаски универсален магазин” АД.
11. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Поправка в т.10 от Протокол №
19/31.01.2005 г. на Общински съвет.
12. Докладна записка от Тодор Стойчев Стамболиев – общински съветник,
относно: Освобождаване на контрольор и избор на нов контрольор на
мястото на освободения в “Специализирана болница за активно лечение на
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД – Бургас.
13. Докладна записка от Христо Божинов Порточанов – общински съветник,
относно: Избиране на контрольор на “Спортни имоти, паркинги и гаражи”
ЕООД – Бургас.
14. Докладна записка от общинските съветници от групата на “СДС и
коалиция”, относно: Промяна в Наредбата за условията и реда за
извършване на амбулантна търговия на територията на Община Бургас.
15. Питания.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Бургас към
31.12.2004 година.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета на Община Бургас към
31.12.2004 година, в т.ч. за:
1.1.

Приходите и разходите по бюджетни сметки, функции, дейности
и параграфи на Община Бургас към 31.12.2004 г., съгласно
Приложение № 1;

1.2.

Приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на
Община Бургас по функции, дейности и параграфи към
31.12.2004 г., съгласно Приложение № 2;

2. ПРИЕМА информацията за състоянието на общинския дълг към
31.12.2004 г.

3. ПОТВЪРЖДАВА дяловото участие на Община Бургас в търговските
дружества към 31.12.2004 г.
4. ПРИЕМА извършените разходи до размера на фактическите за
дейностите – целодневни детски градини, детски ясли, млечна
кухня, както и безплатната реализация на списание “Море”.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
2. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане на бюджета на Община Бургас за 2005 година.
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА бюджета на Община Бургас за 2005 година, както следва:
По приходите
в т.ч.
- Държавен трансфер от преотстъпения
данък по ЗОДФЛ
- Преходен остатък от дейности
държавна отговорност
Всичко държавни приходи:
Общински приходи
в т.ч.
- Данъчни приходи
- Неданъчни приходи
- Трансфер за компенсиране на приходите от
отпадналия пътен данък

69 152 201 лв.
32 688 545 лв.
2 414 434 лв.
35 102 979 лв.

8 644 000 лв.
20 421 510 лв.
1 448 900 лв.

- Целева субсидия от РБ на КР
- Предоставени трансфери
- Банков заем
- Преходен остатък от общински дейности
Всичко общински приходи:
По разходите
в т.ч.
За Дейности държавна отговорност
За Общински дейности

679 600 лв.
- 275 000 лв.
3 000 000 лв.
130 212 лв.
34 049 222 лв.
69 152 201 лв.
35 102 979 лв.
33 425 222 лв.

2. УТВЪРЖДАВА разпределението на средствата за капиталови разходи от
целева субсидия, съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2005 година:
За Общински дейности
679 600 лв.
в т.ч.
- Канализация ж.к. “М.Рудник” – зона “Г” и КПС 500 000 лв.
- Канализация кв. “Победа”
179 600 лв.
3. УТВЪРЖДАВА приходно-разходните сметки на извънбюджетните сметки
и фондове, както следва:
Приходи
Разходи
3.1. Фонд Приватизация по ЗПСПК
чл.10, ал.1 – 100%
4 296 703
4 296 703
3.2. Фонд за покриване разходите по приватизация
по ЗПСПК чл.10, ал.1, т.1 – 9%
909 126
386 700
3.3. Специален фонд за инвестиции и ДА
чл.10, ал.1, т.3 по ЗПСПК – 91%
4 005 386
3 910 000
3.4. Извънбюджетни сметки към Общината по
чл.42, ал.1, т.2 от ЗОБ
26 653
26 218
4. УТВЪРЖДАВА разходите за представителни цели за 2005 г. в размер на
50 000 лева.
5. УТВЪРЖДАВА разчетените субсидии на културните институти в размер
на 275 000 лева, в т.ч. за:
- ДТ “Адриана Будевска”
130 000 лева
- Куклен театър
25 000 лева
- Оперно-филхармонично дружество
120 000 лева

6. УТВЪРЖДАВА списъци на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи, съгласно чл.25, ал.1 от ПМС № 11/19.01.2005 г.
(Приложение № 5).
7. ОДОБРЯВА 90% от действителните транспортни разходи на длъжностите
и лицата за дейности местна отговорност, пътуващи от местоживеене до
месторабота и обратно, съгласно чл.25, ал.2 от ПМС № 11/19.01.2005 г.
(Приложение № 5).
8. ПРИЕМА размера на субсидиите за компенсиране загубите от вътрешноградски превози, в размер на 300 000 лева.
9.1.

ОДОБРЯВА размера на субсидията за поддържане на Гробищния парк
на “Обреден комплекс” ЕООД – Бургас, в размер на 550 000 лева.

9.2.

ЗАДЪЛЖАВА “Обреден комплекс” ЕООД – Бургас да изплаща за
сметка на дружеството безплатните погребения на бездомни,
безпризорни и регистрираните в службите за социално подпомагане,
съгласно чл.26 от ПМС № 11/2005 г., които отчита като концесионна
вноска.

10. ОДОБРЯВА план-сметка на Приюта за бездомни кучета, в размер на
56 000 лева.
11. ОДОБРЯВА план-сметка на Спасителен отряд на Гражданска защита за
2005 година – 100 000 лева.
12. ОДОБРЯВА общ размер на субсидия на лицензирани спортни клубове,
съгласно чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, в
размер на 107 000 лева.
13. ОДОБРЯВА субсидия, в размер на 490 000 лева за покриване загуби от
текуща дейност на “Спортни имоти, паркинги и гаражи” ЕООД – Бургас.
14. ОДОБРЯВА субсидии на нестопански организации за 43 000 лева, по
Приложение № 4.
15. ОДОБРЯВА нормативи за издръжка на детските заведения 420 лева на
дете; детски ясли 917 лева на дете и безплатна реализация на списание
“Море”.

16. ДАВА СЪГЛАСИЕ за работно облекло на служителите от Общинска
администрация по трудови правоотношения да се осигурят по 150 лева на
човек, в рамките на бюджет – 2005 година, а на останалите звена на
самостоятелни бюджетни сметки, средствата предвидени в бюджет – 2005
година, съобразени с Колективните трудови договори.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
2.1.

………………………………………………………………….
Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Допълнение на Тарифата за цени на услуги и права,
предоставяни от Общината, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2005
година.
…………………………………………………………………..

Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
В Раздел ІІІ – ТСУ, кадастър, регулации от Тарифата за цени за услуги
и права, предоставени от общините, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2005 г., се
правят следните допълнения:
1. В точка 2.
- За линейни обекти до 1 км
- 50 лв.
- За линейни обекти от 1 км до 5 км
- 100 лв.
- За линейни обекти над 5 км
- 150 лв.
2. В точка 7.
- За препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от
работната геодезическа основа – 2 лв./т.
- За препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от
работната геодезическа основа, придружени със схема или копие
от реперните карнети
3 лв./т.
- Списък на координати на подробни точки
- 0.70 лв./т.
- Определяне на административна номерация на имот/обект – 10 лв

3. В точка 13.
б. /А/ - реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна на
предназначението на строежите от четвърта категория:
а/ в жилищни сгради
100 лв.
б/ в обществени сгради
200 лв.
в/ в производствени сгради 300 лв.
б. /Б/ - производствени сгради с капацитет до:
- производств. сгради с капацитет до 10 работни места – 300 лв.
- производств. сгради с капацитет до 25 работни места – 500 лв.
- реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от пета категория:
а/ в жилищни сгради
50 лв.
б/ в обществени сгради:
- до 100 кв.м.
100 лв.
- от 100 кв.м. до 500 кв.м.
150 лв.
- от 500 кв.м. до 1000 кв.м. 200 лв.
в/ в производствени сгради:
- до 100 кв.м.
- 150 лв.
- от 100 кв.м. до 500 кв.в.
- 200 лв.
- от 500 кв.м. до 1000 кв.м. - 250 лв.
- над 1000 кв.м.
- 300 лв.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
2.2.

………………………………………………………………….
Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Финансово обезпечаване на звено “Спасителен отряд”
при Община Бургас;
…………………………………………………………………..

Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА да се обезпечи с финансови средства звено “Спасителен
отряд” със щат от 19 спасители към Дирекция “Отбранителномобилизационна подготовка и обществен ред” по приложената план-сметка и
средствата да бъдат одобрени в бюджета на Общината за 2005 година,
съгласно § 1 от ДР на ЗОБ.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
2.3.

………………………………………………………………….
Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на средства за социални разходи;
…………………………………………………………………..

Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА през 2005 година:
1. Възрастните – над 65 години граждани, учениците от
специализирани паралелки в основен курс, учениците от горен курс
(8–13 клас), ученици “до” и “от” училище “Христо Ботев” – кв.
“Победа” и учениците от съставните селища, учещи в Бургас,
студентите – редовно обучение, да ползват абонаментна карта за
една автобусна, респ. тролейбусна линия при заплащане на петдесет
на сто (50%) от цената на превоза.
2. Гражданите на град Бургас над 70 години, за ползване на карта за
пътуване по една автобусна линия от вътрешноградския транспорт,
да заплащат двадесет на сто (20%) от цената на превоза.

3. Инвалидите с нетрудоспособност над 71% и тези с
нетрудоспособност над 51% с тежко увредени долни крайници,
болните от захарен диабет и болестта на Паркинсон и многодетните
майки – граждани на гр.Бургас, да ползват абонаментна карта за
една автобусна, респ. тролейбусна линия при заплащане на двадесет
и пет на сто (25%) от цената на превоза.
4. Всички инвалиди с нетрудоспособност над 91% с увреждания на
двигателно-опорния апарат и над 80% незрящи, доказали законното
си право с решение на ТЕЛК, граждани на гр.Бургас, да ползват
абонаментна карта за една или две линии от вътрешноградския
транспорт, като за карта по маршрута на една линия заплащат по
един (1.00) лв.
5. Служителите на РДВР – Бургас да ползват следните облекчения при
пътуване в градския транспорт:
Работещи по джебчийски кражби, призовки, специални –
34 на брой – 100%;
Работещи на линеен принцип по обекти на територията
на цялата община – 200 на брой – 50%;
Работещи на териториален принцип – 418 на брой –
30%;
Изпълняващи епизодично задачи на територията на
общината – 408 на брой – 20%;
Разликата до действителната цена да се заплати от общинския
бюджет.
6. Общината да заплаща ежемесечно реално извършените разходи от
фирмите, след представяне на фактура и протокол от превозвачите.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
2.4.

………………………………………………………………….
Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на средства от бюджета на Община
Бургас за транспорт на деца с тежки физически и умствени увреждания;
…………………………………………………………………..

Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 43 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА за 2005 година от общинския бюджет да се предвидят
средства в размер на 6 700 лв. за поемане разходите за специализиран
транспорт на 30 деца с тежки физически и умствени увреждания, посещаващи
Дневен център “Св. Николай Чудотворец”, занималня на “Регионално
сдружение за подкрепа на лица с умствени, физически и психически
увреждания “Св. Иван Рилски” и училище “Братя Миладинови”.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
2.5.

………………………………………………………………….
Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на средства от бюджета на Община
Бургас за издръжка на Центъра за транспорт на трудно подвижни лица;
…………………………………………………………………..

Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА за 2005 година от общинския бюджет да се предвидят
средства в размер на 88 000 лева за обезпечаване на административните
разходи на Центъра за транспорт на трудно-подвижни лица и
експлоатационните разходи на превозните средства.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
2.6.

………………………………………………………………….
Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване разпределението на субсидията за 2005
година за финансово подпомагане на лицензираните спортни клубове
от Община Бургас и финансиране на Спортната програма на Община
Бургас за 2005 година;
…………………………………………………………………..

Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
І. Одобрява разпределението на предвидената в бюджета за 2005 година
сума от 107 000 лева за финансово подпомагане на лицензираните спортни
клубове от Община Бургас, както следва:
1. БК “Черноморец”
баскетбол
35 000 лв.
2. СК “Делфин”
баскетбол
3 000 лв.
3. СК “Черноморец”
кл.борба
3 000 лв.
4. СК “Порт”
хандбал мъже
3 000 лв.
5. СК “Авес”
хандбал жени
3 000 лв.
6. СК “Бургас – 93”
хандбал
3 000 лв.
7. СК “Вая – 94”
лека атлетика
2 000 лв.
8. СК “Бургас – 98”
лека атлетика
3 000 лв.
9. КВТ “Черноморец”
вдигане тежести
3 000 лв.

10. АКВТ “Бургас”
11. КВТ “Титан”
12. СКВТ “Черно море”
13. ПК “Черноморец”
14. ПК “Бриз”
15. ПК “Метропол”
16. СКХГ “Черноморец”
17. СКХГ “Олимпия”
18. СКР “Ботев”
19. СК “Аякс”
20. СК “Нефтохимик”
21. СК “Чайка”
22. СК “Атлантик”
23. СК “Глухи”
24. СК “Водна топка”
25. ФК “Миньор” Рудник
26. ФК “Ветрен”
27. ФК “Ботев” Бургас
28. СК “Бургас – 95”

вдигане тежести
вдигане тежести
вдигане тежести
плуване
плуване
плуване
худ.гимнастика
худ.гимнастика
ръгби
кикбокс
св.борба
ам.футбол жени
културизъм
тенис на маса
водна топка
футбол
футбол
футбол
спортни танци
Общо:

4 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
3 000 лв.
4 000 лв.
3 000 лв.
4 000 лв.
2 000 лв.
1 000 лв.
3 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
3 000 лв.
3 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
1 000 лв.
1 000 лв.
5 000 лв.
107 000 лв.

ІІ. Одобрява сумата за награждаване на 10-те най-добри спортисти за
2005 година – 5 000 лева.
ІІІ. Одобрява сумата за подготовка на състезатели – участници в
световни и европейски първенства – 5 000 лева.
ІV. Одобрява сумата за подпомагане на изявени спортисти – ветерани –
3 000 лева.
V. Одобрява сумата за общински, републикански и международни
спортни мероприятия, провеждани под шефството на Община Бургас през
2005 година, в размер на 146 500 лева, разпределени, както следва:
1. Турнир по хандбал за подрастващи “Д.Гурбалов”
4 000 лв.
2. Републикански турнир по футбол – жени
500 лв.
3. Републ. турнир по худ.гимнастика “Ж.Шишманова”
2 000 лв.
4. Осмомартенско авторали
2 000 лв.
5. Международен турнир по худ.гимнастика “Грант При” 70 000 лв.
6. Международен турнир за инвалиди
15 000 лв.
7. Републикански турнир по кикбокс – мъже
5 000 лв.

7. Бургаска ветроходна седмица
5 000 лв.
8. Спортни мероприятия за Седмицата на Морето
4 000 лв.
9. Републикански турнир за глухи
3 000 лв.
10. Републикански турнир по културизъм
2 000 лв.
11. Международна колоездачна обиколка България /етап/ 10 000 лв.
12. Авторали “Никулден”
6 000 лв.
13. Шосеен крос за Купата на Бургас
6 000 лв.
14. Минифутбол на “звездите” за Купа – Бургас
5 000 лв.
15. Спортни мероприятия за празника на Бургас
5 000 лв.
16. Турнир по футбол за ветерани
1 000 лв.
17. Общинско първенство по минифутбол в зала –
квартални клубове
1 000 лв.
Общо: 146 500 лв.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
2.7.

………………………………………………………………….
Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Утвърждаване числеността на персонала в местните
дейности към функция “Култура”;
…………………………………………………………………..

Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Утвърждава, считано от 01.01.2005 година посочените в таблицата
лимити за численост на персонала за местните дейности към функция
“Култура”.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
2.8.

………………………………………………………………….
Докладна записка от Румен Ангелов, Димитър Николов и Димитър
Колев – общински съветници, относно: Разширение на “Дом Надежда –
дневен интеграционен център за младежи в неравностойно социално
положение”;
…………………………………………………………………..
(гласувана с приемането на бюджета)
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
2.9.

………………………………………………………………….
Докладна записка от Георги Дракалиев и проф.Стефан Чапкънов –
общински съветници, относно: Предвиждане на средства в бюджета за
2005 година на Община Бургас за международната културна проява;
…………………………………………………………………..

(гласувана с приемането на бюджета)

…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
3. Избор на Надзорен съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинския съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Отменя решението си по т.2 от Протокол № 18/21.12.2004 година.
2. Избира Надзорен съвет на Общинска агенция за приватизация –
Бургас, в състав от 11 човека, от които 9 общински съветници, а именно:
Любен Петров Чардаков,
Д-р Боян Славчев Будаков
Сава Панайотов Масларов
Григорий Димитров Манолов
Димитър Николов Николов
Георги Василев Манев
Бенчо Георгиев Бенчев
Живко Тончев Тончев
Румен Асенов Ангелов
и 2 представители на Общинска администрация, за които Кметът да издаде
заповед.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
4. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с 21 гласа “за”, против – 18, въздържали се
– 2,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на проекта за Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
5. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане на Наредба за условията и реда за управление и
разпореждане с общински жилища.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас с 22 гласа “за”, против – 16, въздържали се
– 3,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на проекта за Наредба за условията и реда за
управление и разпореждане с общински жилища.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
6. Докладна записка от Тодор Стойчев Стамболиев – общински съветник,
относно: Отдаване под наем чрез явен търг на първи етаж “Магазин за
продажба на хранителни стоки на дребно” от търговски комплекс
“Краснодар”, находящ се в гр.Бургас, ул. “Цар Калоян”.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с 14 гласа “за”, против – 11, въздържали се
– 11,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решения в докладната записка на
вносителя.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – общински съветник,
относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 1,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА измененията и допълненията в Правилника за организацията
и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община,
съгласно приетите с Протокол № 51/28.01.2005 г. и Протокол № 53/14.02.2005
г. решения на Постоянната комисия по законност и обществен ред.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
8. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Одобряване на проект за договор за подкрепа от страна на
Община Бургас, във връзка с проект за предоставяне финансиране,
предназначено за модернизация и разширяване на водоснабдителната и
канализационната инфраструктура на Община Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект на договор между Европейската банка за възстановяване
и развитие, “В и К” ЕАД – Бургас и Община – Бургас за подкрепа от
страна на Общината във връзка с проект за предоставяне от Европейската
банка за възстановяване и развитие на “В и К” ЕАД – Бургас на
финансиране, предназначено за модернизация и разширяване на
водоснабдителната и канализационната инфраструктура на Община –
Бургас, съгласно приложението към докладната записка.
2. Упълномощава Кмета на Община – Бургас да подпише договора, съгласно
приложения проект.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
9. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Приемане мрежата на учебните заведения и приема на ученици за
учебната 2005/2006 година в Община Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се утвърди за учебната 2005/2006 година прием на ученици в
паралелки в І клас в училищата, съгласно Приложение № 1.
2. Да се утвърди за учебната 2005/2006 година прием на ученици в 83
паралелки в V клас, съгласно Приложение № 1.
3. Да се утвърди прием на ученици в 2 паралелки в V клас и 1
паралелка в VІ клас в ПМГ “Акад. Н.Обрешков” в рамките на общия
прием на ученици в V и VІ клас, съгласно Приложение № 1.
4. Да се утвърди прием на ученици в 17 паралелки в ІХ клас за
учебната 2005/2006 година, съгласно Приложение № 1.
5. Да се утвърди за учебната 2005/2006 година прием на ученици в 1
профилирана паралелка в ІХ клас с конкурсен изпит – профил
“Музика” в СОУ “Димчо Дебелянов” и на 2 профилирани паралелки
в СОУ “Добри Чинтулов” – 1 паралелка профил “Музика” и 1
паралелка профил “Хореография”, съгласно Приложение № 3.

6. Да се утвърди за учебната 2005/2006 година прием с конкурсен
изпит срез завършен VІІ клас в 39 паралелки в училищата, съгласно
Приложение № 2.
7. Предлага на РИО на МОН да утвърди прием на ученици в НЕГ
“Гьоте” и АЕГ “Гео Милев” по 20 ученика в паралелка,поради
маломерността на класните стаи по проект.
8. Да се утвърди за учебната 2005/2006 година прием на ученици в 37
професионални паралелки, в т.ч. 34 в професионалните гимназии, 2
професионални паралелки в СОУ “Йордан Йовков” и 1
професионална паралелка в СОУ “Петко Росен”, съгласно
Приложение № 4.
9. Да се разреши в СОУ “Йордан Йовков” за учебната 2005/2006
година разкриването на 1 нова паралелка по професия “Моделиер –
технолог на облекло” със специалност “Конструиране, моделиране и
технология на облекло от текстил”, с прием на ученици след
завършен VІІІ клас и 5 годишен срок на обучение.
10. Да се разреши за учебната 2005/2006 година разкриването на 1
паралелка по професия “Моделиер – технолог на облекло” със
специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от
текстил”, с прием на ученици след завършен VІІІ клас, с 5 годишен
срок на обучение в рамките на общия прием в СОУ “Петко Росен”.
11. Да се утвърди за учебната 2005/2006 година прием на ученици в 3
паралелки ІХ клас във Вечерна гимназия “Захари Стоянов”, съгласно
Приложение № 1.
12. Да се утвърди за учебната 2005/2006 година прием на ученици в 1
паралелка подготвителен І клас и 1 паралелка І клас в ПУ “Отец
Паисий”.
13. Да се утвърди за учебната 2005/2006 година прием на ученици в 3
паралелки в V клас в ПУ “Отец Паисий”.
14. Да се утвърдят за учебната 2005/2006 година 8 полуинтернатни
групи в ПУ “Отец Паисий”.
15. Общинският съвет дава съгласие за учебната 2005/2006 година да
бъде предложено на Министъра на образованието и науката
разкриване на професионално обучение с прием след VІІІ клас в
Помощно училище “Отец Паисий”.
16. Да се утвърдят за учебната 2005/2006 година в ОУ “Пейо Яворов”
общо 3 специални паралелки и 3 полуинтернатни групи за деца с
увреден слух.
17. Да се утвърди за учебната 2005/2006 година в ОУ “Христо Ботев” –
кв. “Победа”, гр.Бургас, прием на ученици в 1 помощна парал. в І кл.

18. Да се утвърди за учебната 2005/2006 година прием в Спортно у-ще
“Юрий Гагарин” на ученици в 1 паралелка – общинска поръчка след
завършен VІ клас и 1 паралелка общинска поръчка след завършен
VІІ клас – допълване на вече съществуваща паралелка.
Приемът да е съобразен с необходимостта от елитни спортисти на
представителните мъжки и женски отбори в Община Бургас;
Общинският съвет задължава директора на училището да сключи
договор с президентите на спортни клубове, заявили прием в
общински паралелки, относно задълженията по осигуряване на
изискуемите условия за учебно-тренировъчен процес и издръжка
на учениците по схема 50/50 (Община – Спортни клубове).
19. Да се утвърди за учебната 2005/2006 година прием в Спортно
училище “Юрий Гагарин” на ученици в 2 паралелки – държавна
поръчка след завършен VІ клас.
20. Да се утвърдят за учебната 2005/2006 година 149 ПИГ в училищата
съгласно Приложение № 5 при условие, че бъде осигурено
допълнително финансиране за Фонд “Работна заплата” в размер на
около 700 000 лева.
21. Да се утвърдят за учебната 2005/2006 година 2 групи ПДГ в НУ “Д-р
Петър Берон” – с.Рудник.
22. Да се утвърдят за учебната 2005/2006 година 22 групи задължителна
полудневна предучилищна подготовка на деца в училищата,
съгласно Приложение № 5.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
10. Докладна записка от Ивайло Йорданов Николов – общински съветник,
председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински
предприятия и търговски дружества с общинско участие, относно: Общо
събрание на акционерите на “Бургаски универсален магазин” АД.
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Избира Малина Георгиева Бакалова за представител на Община
Бургас на редовното Общо събрание на акционерите на “Бургаски
универсален магазин” АД, на 01.03.2005 година, от 10:00 часа.
2. Задължава Малина Георгиева Бакалова да гласува “против” всичките
точки от дневния ред на Общото събрание на акционерите.
3. Избира временна анкетна комисия, която да провери цялостната
документация, свързана с действията по ръководството и
управлението на акционерното дружество, причините, поради които
то изпада в ликвидация и проведените след това действия, която в
срок до 01.06.2005 година да информира Общинския съвет за
резултатите от проучването, в състав:

д-р Боян Славчев Будаков
Димитър Паунков Колев
Димитър Савов Коруджиев
Зияд Ел Масри
Христо Божинов Порточанов
Георги Василев Манев
Представител на Общинска администрация, определен от Кмета
на Община – Бургас.
4. Задължава Кмета на Община Бургас и Общинска администрация да
не издават всякакви заповеди, протоколи и документи, във връзка с
“Градски универсален магазин” включително, но не само и
документи по ЗУТ, като строителни книжа, виза за проектиране,
одобряване и съгласуване на инвестиционен и технически проект,
откриване на строителна площадка, инвестиционна линия и ниво и
др.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
11. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Поправка в т.10 от Протокол №
19/31.01.2005 г. на Общински съвет.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
В точка 10.2 от дневния ред на Деветнадесетото заседание на
Общински съвет – Бургас, вместо “Любомир”, името на избраният управител
да бъде поправено на “ЛЮБЕН”.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
12. Докладна записка от Тодор Стойчев Стамболиев – общински съветник,
относно: Освобождаване на контрольор и избор на нов контрольор на
мястото на освободения в “Специализирана болница за активно лечение на
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД – Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Прекратява договора за възлагане на контрол върху дейността на
“Специализирана болница за активно лечение на пневнофтизиатрични заболявания” ЕООД между Община – Бургас и
Димитър Николов Кадиев, на основание чл.VІ, т.2, б.”а” от договора –
по взаимно съгласие, считано от 01.03.2005 година.
2. Избира за контрольор в “Специализирана болница за активно лечение
на пневмо-фтизиатрични заболявания” ЕООД, КИРИЛ СТОЯНОВ
КИРИЛОВ – ЕГН
със завършено висше икономическо
образование във ВИИ “Карл Маркс” – София.
3. Определя месечно възнаграждение на новоизбрания контрольор, в
размер на 2 /две/ минимални за страната работни заплати.

4. Възлага на Кмета на Община Бургас, след решението на Общински
съвет – Бургас, да подпише считано от 01.03.2005 година договор с
избрания контрольор, със срок на действие, съобразен с остатъка от
срока на договора, по който е освободения контрольор.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
13. Докладна записка от Христо Божинов Порточанов – общински съветник,
относно: Избиране на контрольор на “Спортни имоти, паркинги и гаражи”
ЕООД – Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
На основание чл.12, ал.1, т.6 от Наредбата за условията и реда, при
които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част
от капитала на търговските дружества, избира Милан Ганчев Миланов за
контрольор на “Спортни имоти, паркинги и гаражи” ЕООД – Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 20
На 24.02.2005 г. (четвъртък), 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 ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
14. Докладна записка от общинските съветници от групата на “СДС и
коалиция”, относно: Промяна в Наредбата за условията и реда за
извършване на амбулантна търговия на територията на Община Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с 13 гласа “за”, против – 9, въздържали се –
8,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА направеното предложение за изменение в Наредбата за
условията и реда за извършване на амбулантна търговия на територията на
Община – Бургас, а именно: в чл.2, ал.3 да отпадне текстът “площад
Тройката”.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

