О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

- Б У Р Г А С

П Р О Т О К О Л
№ 22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас.
На основание резултатите от гласуванията, двадесет и второто
заседание на Общинския съвет Бургас премина при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладна записка от група общински съветници относно: Продажбата на
имота, станал известен като Градски универсален магазин в центъра на
гр.Бургас и вписаното в търговския регистър на БОС заличаване на
“Бургаски универсален магазин”АД в ликвидация.
2. Докладна записка от Румен Ангелов, зам.председател на Общинския
съвет – Бургас 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. “Калоян”
3. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на Наредба за условията и реда за управление и
разпореждане с общински жилища.
5. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на Наредба за опазване на обществения ред на
територията на Община Бургас.
6. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Промяна на таксите за ползване на тротоари, улични платна и

други терени за търговска дейност на открито, включително разполагане
на маси, столове, сергии, витрини, палатки и др, размер на базисните
наемни цени и цени на услуги за събиране, транспортиране и депониране
на отпадъци от преместваеми обекти за 2005 година.
7. Докладна записка от Снежана Пренерова и Тодор Стамболиев относно:
Решение за прекратяване на конкурсната процедура за избор на
обществен посредник и обявяване на нов конкурс.
8. Докладна записка от Георги Дракалиев-общински съветник относно:
Награждаване с отличия на Община Бургас.
9. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Допълнения към Наредбата за преместваемите обекти за
търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското
обзавеждане на територията на Община Бургас и тарифата на местните
такси по ЗМДТ за 2005 година.
10. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на Програма “Култура 2005” на Община Бургас.
11. Докладна записка от Председателя на Местната комисия по чл.8 ал.2 от
ЗУЖВГМЖСВ
и общински съветник Желязко Матев
относно:
Приемане на план-сметка на МК по ЖСВ за 2005 година.
12. Докладна записка от общински съветници от група “СДС и коалиция”
относно: Преименуване на детска градина “Лазур”/ЦДГ-2/ в ЦДГ “Ханс
Кристиан Андерсен”.
13. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев-общински съветник относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Кръстев Христов.
14. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев-общински съветник относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Симеонов
Михайлов.
15. Докладна записка от общински съветници от група “СДС и коалиция”
относно: Отделяне на автобусна линия №7 от линия №25.
.

16. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Преименуване на спортна зала “Изгрев” в спортна зала “Бойчо
Брънзов”.
17. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Промяна на списъка на медицинските специалисти, имащи
право на транспортни разходи, съгласно чл.25 ал.2 от ПМС
№11/19.01.2005 година.
18. Молба за опрощаване на вземане.
19. Докладна записка от Йоан Костадинов-Кмет на Община Бургас относно:
Изготвяне на ПСОВ”Меден рудник” и на парцеларни планове за
разширение на обслужващ път и довеждащ колектор до ПСОВ в
землището на кв.Меден рудник във връзка с финансирания по програма
ИСПА на ЕС проект за строителство на ПСОВ “Меден рудник”.
20. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Изменение на решение на Общинския съвет от 31.01.2005 г.
21. Докладна записка от Григорий Димитров Манолов – общински съветник
и председател на Постоянната комисия по транспорт и съобщения
относно: Отмяна на решение по т.16 от заседание на Общинския съвет от
30.11.2004 година.
22. Докладна записка от Радостин Димитров и Димитър Коруджиев относно:
прекратяване на договор за съвместна дейност между Община Бургас и
“КОМФОРТ” ООД.
23. Питания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
–Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от група общински съветници относно: Продажбата
на имота, станал известен като Градски универсален магазин в
центъра на гр.Бургас и вписаното в търговския регистър на БОС
заличаване на “Бургаски универсален магазин”АД в ликвидация.
………………………………………………………………………………………
На основание на резултатите от гласуванията, Общинският съветБургас
Р Е Ш И:
1. Задължава Кмета на Община Бургас, до следващата сесия на
Общински съвет – Бургас, да изготви подробен доклад, съдържащ
информация за приетите на проведеното на 01.03.2005 г. общо
събрание на акционерите на БУМ АД решения, настъпилите въз
основа на тях събития и аргументация за начина, по който е
гласувал.
2. Избира временна анкетна комисия, която да провери цялостната
документация, свързана с действията по управлението на БУМ АД
в ликвидация, която в срок до следващата сесия да информира
Общинския съвет за резултатите от проучването в състав: Д-р Боян
Будаков, Зиад Ел Масри, Димитър Колев, Димитър Коруджиев и
Георги Манев.

3. Задължава Председателя на Общинския съвет да атакува по съдебен
ред приетите от общото събрание на акционерите решения поради
липса на представителни пълномощия на гласувалия на събранието
представител на Община Бургас и несъобразяването му с волята на
Общинския съвет, отразена в решението по т.10 от дневния ред на
заседанието от 24.02.2005 година, при гласуването на решенията на
общото събрание на акционерите на дружеството, и впише възбрана
върху имота.”
4. Задължава Председателя на Общинския съвет да иска по съдебен
ред отмяна на вписаното в търговския регистър на БОС заличаване
на БУМ АД в ликвидация.
………………………………………………………………………………………

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………
2. Докладна записка от Румен Ангелов, зам.председател на Общинския
съвет – Бургас 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.
“Калоян”.
………………………………………………………………………………….
На основание резултата от гласуването, с мнозинство от 29 гласа “за”,
против – 5, въздържали се – 7, Общинският съвет -Бургас
Р Е Ш И:
1. Отменя решението си по т.10 от дневния ред, отразено в Протокол №11
на заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2004 г. за
обявяване на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години
на “Магазин за продажба на хранителни стоки на дребно” в Търговски
комплекс “Краснодар”, намиращ се в гр.Бургас, ул.”Калоян”, кв.43,
парцел І по ЗРП на ж.к. “Възраждане, с разгърната площ от 1500 кв.м.
при посочените конкурсни условия.
2. Потвърждава решението си , взето на заседание на Общинския съвет на
24.09.2004 год. по т.4 от дневния ред за: минимални инвестиции в
размер на 500 000/петстотин хил./ лева, като условие, общоважимо за
всички участници в търга; представянето на идеен проект и
изграждането на паркинг за срок от 90 дни.

•
•

•
•
•
•
•

3. Обявява търг чрез явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10
/десет/ години на “Магазин за продажба на хранителни стоки на
дребно” в Търговски комплекс “Краснодар”, намиращ се в гр.Бургас,
ул.”Калоян”, кв.43, парцел І по ЗРП на ж.к. “Възраждане”, с разгърната
площ от 1500 кв.м. за извършване на търговска дейност с хранителни
стоки на дребно при условия, част от които изрично посочени в
Договора за наем на недвижимия имот, представляващ неразделна част
от решението.
4. Описание на обекта: “Магазин за продажба на хранителни стоки на
дребно” в Търговски комплекс “Краснодар”, намиращ се в гр.Бургас,
ул.”Калоян”, кв.43, парцел І по ЗРП на ж.к. “Възраждане, с разгърната
площ от 1500 кв.м. /хиляда и петстотин/, включен в капитала на
“Бургаски пазари”ЕООД, при граници на имота: изток – централен
пазар; запад – ул.”Калоян”; север-ул.”Климент Охридски”; югЦентрален пазар; отгоре-етаж ІІ на комплекса, с изключение на
секторите, в които се помещават климатичната и отоплителна
инсталация, касата, телефонната централа и стаята на дежурните
отговорници.
5. Определя начална тръжна цена на месечна наемна цена – 28000
/двадесет и осем/ хил.лв. без ДДС.
6. Определя стъпка на наддаване в размер 500/петстотин/ лв.
7. Изисквания към кандидатите:
Минимални инвестиции в размер на 500 000 /петстотин хил./лв за период
от 3 /три/ месеца, считано от въвода във владение на обекта;
В срок до 90 дни, считано от подписване на договора със спечелилия
кандидат, същият да изгради двустранен надземен паркинг за 30 броя
паркоместа, съгласно одобрен проект от 19.09.2003 год. на Община
Бургас, за надземен паркинг за леки автомобили на ул.”Цар Калоян” в
Бургас в участъка между улиците “Цариградска” и ул.”Климент
Охридски” пред ТК”Краснодар” в к-с “Възраждане, гр.Бургас.
Представяне на идеен проект;
Въвеждане в експлоатация – до 3 месеца след въвеждане във владение на
обекта;
Ежегодна индексация на наемната цена до края на договора с годишната
инфлация;
Подписите на страните по договора се заверяват нотариално и договорът
се вписва, като разходите за това са за сметка на наемателя.
8. Кандидатите в търга представят:
Копие от съдебно решение за регистрация за юридически лица и
еднолични търговци, а за физически лица – копие от лична карта;

• Копие от удостоверение за данъчна регистрация;
• Копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
• Удостоверение за актуално правно състояние – за юридически лица и ЕТ,
издадено през текущата календарна година;
• Удостоверение за липса на задължения към НОИ;
• Идеен проект за предвижданата реконструкция;
• Копие от документ за внесен депозит;
9. Определя състав на комисията по провеждане на търга, състоящ се от 5
общински съветника, един представител на търговското дружество и
един на общинската администрация в състав:
1/ Петър Ангелов Петров;
2/Христо Божинов Порточанов;
3/Димитър Савов Коруджиев;
4/Симеон Георгиев Георгиев;
5/Бенчо Георгиев Бенчев;
/Подложено на гласуване-22 гласа “за”, против-0, въздържали се-6 гласа/
представител на общинска администрация:
6/……………………………………………….
представител на “Бургаски пазари”ЕООД.
7/………………………………………………
Задължава Управителя на “Бургаски пазари”ЕООД, в 7-дневен срок от
влизане в сила на решението за избор на Комисия по провеждане на търга,
да обяви процедурата за участие в търга съгласно нормативните изисквания.
10. Определя депозит за участие в размер на 50000/петдесет хил./лева. На
спечелилия търга депозитът се връща след въвеждане на обекта в
експлоатация, а на останалите-в едноседмичен срок от обявяване на
резултатите от търга.
Протоколът с резултатите от провеждането на търга се подписва
от всички членове на комисията и от всички допуснати за участие в
търга кандидати. Когато член на комисията не е съгласен с резултатите
от търга, представя особеното си мнение писмено.
Краен срок за внасяне на депозита – 24 часа преди часа, който е обявен за
начало на търга.
11. Място за закупуване на тръжната документация – “Бургаски
пазари”ЕООД в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на
решението в местен и национален ежедневник.
12. Определя цена на тръжната документация 500 лв.
13. Срок, в който кандидатите могат да отправят искания за разяснения по
процедурата за провеждане на търга – 48 часа преди часа, който е
обявен за начало на търга.

14. Предложения за участие в търга ще се приемат 30 дни, считано от
датата на публикуване в месен и национален ежедневник
15. Извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 9 до 15 часа.
16. Търгът ще се проведе на 35-ия ден от обявяване на решението за
провеждане на търга от 10 часа в Община Бургас.
17. Одобрява проекта на представения Договор за наем – неразделна част
от решението, съгласуван с Управителя на “Бургаски пазари”ЕООД,
гл.юрист на дружеството и директора на дирекция “Правнонормативно обслужване” при Община Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
–Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………
3. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
………………………………………………………………………………………
След гласуване Общинският съвет – Бургас с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 7
Р Е Ш И:
Приема Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, съгласно предложения проект, с всички
предложения за промени, които са приети от Комисията по законност и
обществен ред и на настоящото заседание на Общинския съвет.
……………………………………………………………………………………………………

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение

ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………
1. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на Наредба за условията и реда за управление и
разпореждане с общински жилища.
……………………………………………………………………………………..
Вносителят оттегля докладната записка.
………………………………………………………………………………………
.

вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/Л.Бахчеванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………
5. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на Наредба за опазване на обществения ред на
територията на Община Бургас.
…………………………………………………………………………………….
След гласуване Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Приема Наредбата за опазване на обществения ред на територията на
Община Бургас с всички приети изменения и допълнения в постоянните
комисии и на настоящата сесия, съгласно приложения текст.
………………………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………
6. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Промяна на таксите за ползване на тротоари, улични платна и
други терени за търговска дейност на открито, включително разполагане
на маси, столове, сергии, витрини, палатки и др, размер на базисните
наемни цени и цени на услуги за събиране, транспортиране и депониране
на отпадъци от преместваеми обекти за 2005 год.
………………………………………………………………………………………
След гласуване Общински съвет Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”,
против - 2, въздържали се-6
Р Е Ш И:
Приема промяна на таксите за ползване на тротоари, улични платна и
други терени за търговска дейност на открито, включително разполагане на
маси, столове, сергии, витрини, палатки и др, размер на базисните наемни
цени и цени на услуги за събиране, транспортиране и депониране на
отпадъци от преместваеми обекти за 2005 година както следва:
1. Намалява размера на таксите за ползване на тротоари, улични платна
за временни преместваеми обекти по зони без супер-зона, включваща
ул.”Александровска”, ул.”Богориди”, Гаров площад, пл.”Тройката”,
площада пред БОС и Приморски парк, както следва, считано от 01.03.2005
год.:
Било

Става

1.1. І зона
1.2. ІІ зона
1.3. ІІІ зона
1.4. ІV зона

На месец
15,00
12,00
9,00
6,00

на месец
12,00
6,00
4,00
3,00

2. Намалява размера на базисните наемни цени от 01.03.2005 год.
Било
Става
На месец
на месец
2.1. І зона
6,00
4,00
3. Намалява цените на услугите за събиране, транспортиране и
депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти, считано от
01.03.2005 год:
Било
Става
На месец
на месец
3.1.Продажба на хранителни стоки (2)
І зона
5,00
2,50
ІІ зона
3,00
1.50
3.2. Продажба на цветя
І зона
4,00
2,50
ІІ зона
3,00
1,50
3.3.Продажба на промишлени стоки (конфекция, плажни и др.)
І зона
3,00
2,50
ІІ зона
2,00
1,50
………………………………………………………………………………………

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………
7. Докладна записка от Снежана Пренерова и Тодор Стамболиев относно:
Решение за прекратяване на конкурсната процедура за избор на обществен
посредник и обявяване на нов конкурс.
…………………………………………………………………………………….
След гласуване Общински съвет Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”,
против - 0, въздържали се-1,
Р Е Ш И:
1. Прекратява конкурсната процедура за избор на обществен посредник
на територията на Община Бургас, приключила без избор.
2. Обявява нов конкурс за избор на обществен посредник, който да се
обяви до 1 юли 2005 година и да се проведе в срока по чл. 7 ал. 2 от
Правилника.
…………………………………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………………
8. Докладна записка от Георги Дракалиев-общински съветник относно:
Награждаване с отличия на Община Бургас.
…………………………………………………………………………………….
След гласуване Общински съвет Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”,
против - 0, въздържали се-2,
Р Е Ш И:
Награждава с почетна значка на град Бургас:
1. Аргир Савов Петров
2. Гл.с-т Трендафил Карталов
3. Гл.с-т Коста Иванов
……………………………………………………………………………………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………9
9. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно:
Допълнения към Наредбата за преместваемите обекти за
търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското
обзавеждане на територията на Община Бургас и тарифата на местните
такси по ЗМДТ за 2005 година.
……………………………………………………………………………………
След гласуване Общински съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа,
против –2 и въздържали се – 2
Р Е Ш И:
1. Допълва и изменя Наредбата за преместваемите обекти за търговски и
други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на
територията на Община-Бургас както следва:
-В чл.2 ал.2 се допълва нова точка 5: “Гаражни клетки с площ до 20
кв.м.
-В чл2 ал.3 се заличава текста “…само…”
2. Допълва Тарифата за местните данъци и такси по ЗМДТ за 2004 г. както
следва:
В раздел ІІ: “ -за ползване на улични платна, площадки и други терени
за закрито гариране – 20 лв. на месец.”
…………………………………………………………………………………….
вярно с оригинала
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
Протоколист:
/Л.Бахчеванова/
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение

ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………
10. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Приемане на Програма “Култура 2005” на Община Бургас.
…………………………………………………………………………………….
След гласуване Общински съвет Бургас с мнозинство от 39 гласа “за”,
против – 0 и въздържали се – 1
Р Е Ш И:
10. Утвърждава програма “Култура” за 2005 година с допълненията от
настоящата сесия и съгласно текста, неделима част от протокола.
…………………………………………………………………………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………………….
11. Докладна записка от Председателя на Местната комисия по чл.8 ал.2 от
ЗУЖВГМЖСВ и общински съветник Желязко Матев относно: Приемане
на план-сметка на МК по ЖСВ за 2005 година.
…………………………………………………………………………………….
След гласуване Общински съвет Бургас с мнозинство от 38 гласа “за”,
против – 0 и въздържали се – 1
Р Е Ш И:
1. Приема отчет за изпълнение на план-сметката на МК по ЖСВ за 2004
год.
2. Приема план-сметката на МК по ЖСВ за 2005 год.
3. Разходите по отделните параграфи да се съобразяват с размера на
постъпилите приходи.
4. Възлага на председателя на МК по ЖСВ изпълнението на план-сметката
за 2005 год.
…………………………………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………………….
12.Докладна записка от общински съветници от група “СДС и коалиция”
относно: Преименуване на детска градина “Лазур”/ЦДГ-2/ в ЦДГ “Ханс
Кристиян Андерсен”.
…………………………………………………………………………………….
След гласуване Общински съвет Бургас с мнозинство от 26 гласа “за”,
против – 1 и въздържали се – 7
Р Е Ш И:
Преименува Целодневна детска градина “Лазур” /ЦДГ №2/ в комплекс
“Лазур” в ЦДГ “Ханс Кристиян Андерсен”.
…………………………………………………………………………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………………….
13. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев-общински съветник
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Кръстев
Христов.
…………………………………………………………………………………….
След гласуване Общински съвет Бургас с мнозинство от 38 гласа “за”,
против – 0 и въздържали се – 2
Р Е Ш И:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв. на Георги
Кръстев Христов от гр.Бургас, кв.Горно Езерово, ул.”Каваците” №26 за
лечение и закупуване на лекарства за усложненията от диабета.
…………………………………………………………………………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………………….
14. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев-общински съветник
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Михайлов
Симеонов
……………………………………………………………………………………
След гласуване Общински съвет Бургас с мнозинство от 31 гласа “за”,
против – 0 и въздържали се – 6
Р Е Ш И:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв. на Асен
Михайлов Симеонов, ЕГН
от гр.Бургас, кв.”Горно Езерово”,
ул.”Перла” №27 за лечение и закупуване на лекарства за усложненията от
диабета, както и за заплащане на здравните осигуровки.
…………………………………………………………………………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………….
15. Докладна записка от общински съветници от група “СДС и коалиция”
относно: Отделяне на автобусна линия №7 от линия №25.
……………………………………………………………………………………
След гласуване Общински съвет Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 4
Р Е Ш И:
Възлага на Кмета на Община Бургас да актуализира състава на
комисията за промени в транспортната схема и същата да вземе решение по
докладната записка на общинските съветници от група “СДС и коалиция” в
срок до 15 април 2005 година.
……………………………………………………………………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
ПРОТОКОЛИСТ:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
–Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………………….
16. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Преименуване на спортна зала “Изгрев” в спортна зала “Бойчо
Брънзов”
…………………………………………………………………………………….
След гласуване Общински съвет Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 1
Р Е Ш И:
Дава съгласие спортна зала “Изгрев” в гр.Бургас, ж.к. “Зорница” /акт за
публична общинска собственост №12/13.12.1996 год./ да бъде наречена
спортна зала “Бойчо Брънзов”
………………………………………………………………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
–Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………………….
17. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Промяна на списъка на медицински специалисти, имащи право на
транспортни разходи, съгл. Чл.25 ал.2 от ПМС №11/ 19.01.2005 г.
……………………………………………………………………………..
След гласуване Общински съвет Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”,
против – 0, въздържали се – 0
Р Е Ш И:
Считано от 01.01. до 31.03.2005 г.да се изплащат транспортни разходи
на Антоанета Димова Коцалова до с.Равнец.
………………………………………………………………………………

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
/Л.Бахчеванова/
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………..
18. Молба за опрощаване на вземане.
…………………………………………………………………………………
След гласуване Общински съвет Бургас, с 0 гласа “за”, против – 20,
въздържали се 12 гласа
Р Е Ш И:
Отхвърля молбата за опрощаване на дълга.
……………………………………………………………………………………..

вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/Л.Бахчеванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………
19. Докладна записка от Йоан Костадинов-Кмет на Община Бургас относно:
Изготвяне на ПСОВ”Меден рудник” и на парцеларни планове за разширение
на обслужващ път и довеждащ колектор до ПСОВ в землището на кв.Меден
рудник във връзка с финансирания по програма ИСПА на ЕС проект за
строителство на ПСОВ “Меден рудник”.
………………………………………………………………………………………
След гласуване Общински съвет Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”,
против – 0, въздържали се 0 гласа
Р Е Ш И:
1.Общинският съвет дава съгласие за спешно възлагане и финансиране
с 20000/двадесет хиляди/ лева изготвяне на ПУП-План за регулация и
застрояване за терена, необходим за разширение на ПСОВ”Меден рудник”
и на парцеларни планове за разширение на обслужващ път и довеждащ
колектор до ПСОВ в землището на кв. Меден рудник, гр. Бургас.
2. При актуализацията на разчета за капиталови разходи за второто
полугодие на 2005 година обектът да се включи в поименния списък.
………………………………………………………………………………………
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/Л.Бахчеванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение

ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………
20. Докладна записка от Йоан Костадинов – Кмет на Община Бургас
относно: Изменение на решение на Общинския съвет от 31.01.2005 г.
………………………………………………………………………………..
След гласуване Общински съвет Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”,
против – 0, въздържали се -1 глас,
Р Е Ш И:
Изменя решението по т.31 от дневния ред на проведеното на 31.01.05 г
заседание /Протокол №19/31.01.05 г./, като текста придобива следната
редакция:
2. Едноличните търговски дружества с общинско имущество, с
изключение на лечебните заведения за болнична и до болнична
помощ, 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
отчисленията за фонд “Резервен” в размер на 10 на сто и в
съответствие с чл.246 ал.2 т.1 от Търговския закон;

3. “Чистота”ЕООД гр.Бургас внася дивидент в размер на 70% от
общата печалба, след превеждане на разпределената печалба от
съучастие в “Бургас Шеле Екосервиз” ООД гр.Бургас.
4. 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 счетоводство – до 15 юли
2005 година, при спазване разпоредбите на чл.247а от Търговския
закон.
……………………………………………………………………………….

вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/Л.Бахчеванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………..
21. Докладна записка от Григорий Димитров Манолов – общински
съветник и председател на Постоянната комисия по транспорт и съобщения
относно: Отмяна на решение по т.16 от заседание на Общинския съвет от
30.11.2004 година.
………………………………………………………………………………..
След гласуване Общински съвет Бургас, с мнозинство от 28 гласа “за”,
против – 0, въздържали се 3 гласа
Р Е Ш И:
Общински съвет - Бургас отменя свое решение по т.16 от заседание на
Общинския съвет, проведено на 30.11.2004 година.
………………………………………………………………………………..

вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/Л.Бахчеванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис извлечение
ПРОТОКОЛ
№22
На 31 март 2005 година /четвъртък/, в 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет –Бургас при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………………..
22.Докладна записка от Радостин Димитров и Димитър Коруджиев
относно: прекратяване на договор за съвместна дейност между Община
Бургас и “КОМФОРТ” ООД.
………………………………………………………………………………
След гласуване Общинският съвет с мнозинство от 31 гласа “за”, против
– 1, въздържали се – 3
Р Е Ш И:
1. Прекратява “Договор за съвместна дейност” между Община Бургас и
“Комфорт”ЕООД – град Бургас.
2. Задължава Кмета на Община Бургас да издаде заповед на основание
чл.65 ал.1 от ЗОС за изземване на описания по-горе недвижим имот –
публична общинска собственост.
3. Възлага на Управителя на “Бургасбус”ЕООД, дружеството да поеме
обслужване на маршрутното разписание, изпълнявано от “Комфорт”
ООД , съгласно подписания договор.
………………………………………………………………………………….
вярно с оригинала
Протоколист:
/Сн.Атанасова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/Л.Бахчеванова/

