ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас, по
решение № 1.1., Протокол № 22/31.03.2005 година на Общински
съвет Бургас
2. Одобряване на изменен 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
3. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Приемане на отчета за изпълнение на Програма за
управление на отпадъците на Община Бургас
4. Докладна записка от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация – Бургас, относно: Приемане на ГОДИШНА ПЛАН –
ПРОГРАМА за работата на Надзорния съвет на Общинска агенция
за приватизация – Бургас за 2005 година
5. Докладна записка от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация – Бургас, относно: Определяне метода за приватизация
на общински обект, находящ се в гр.Бургас, ул. “Христо Ботев” № 13

6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на недвижим имот – публична
общинска собственост, за нуждите на Центъра за спешна
медицинска помощ – Бургас
7. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на
Бургас” на актрисата от Бургаския драматичен театър “Адриана
Будевска” – Димитрина Тенева
8. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Утвърждаване състав на Обществен съвет на
Общински фонд “Култура”
9. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Ликвидиране на съсобственост чрез равностойна
замяна на имоти, находящи се в ж.к. “Меден Рудник”, зона “В”,
гр.Бургас
10. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на помещение в част от имот –
публична общинска собственост, чрез търг
11. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на части от имоти – публична
общинска собственост, на общопрактикуващи лекари и стоматолози
в съставните селища на Община Бургас
12. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови” бл.57,
между вх.7 и вх.8, за нуждите на Спортен клуб по бокс “Ботев”,
гр.Бургас
13. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас,
относно:
Учредяване
право
на
строеж
на
“Електроразпределение – Стара Загора” ЕАД, за изграждане на
трафопостове в имоти – частна общинска собственост

14. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на избено и тавански помещения –
частна общинска собственост, находящи се в бл.13, кв.
“Работнически жилища”, гр.Бургас
15. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физическо лице, чрез продажба на частта на Общината от
недвижим имот, представляващ УПИ VІІІ-925 в кв.10 по плана на кв.
“Акации”, гр.Бургас
16. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и “Пиргос-пласт” ООД, гр.Бургас, чрез продажба на частта на
Общината от недвижим имот, находящ се в гр.Българово, Община
Бургас
17. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица – имот, находящ се в гр.Бургас, ул. “Цар
Самуил” № 20, чрез продажба частта на Общината
18. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в землището на гр.Бургас
19. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на субсидия за закупуване на
медицинска апаратура за нуждите на “МБАЛ” АД, гр.Бургас
20. Докладна записка от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно откриване на процедура за приватизация на
общински нежилищни имоти, които се използват за стопански цели
на Община Бургас, съгласно чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.3
от ЗПСК
21. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Откриване на социални услуги в общността

22. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Откриване на социална услуга “Защитено жилище”
за хора с умствена изостаналост в Община Бургас
23. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Удостояване с “Почетен плакет на Бургас” на
музикалния педагог и културен деятел Нина Матева
24. Докладна записка от Соня Стоянова Георгиева – председател на
Постоянната комисия по култура и вероизповедания, относно:
Удостояване със званието “Почетен гражданин на Бургас” на
доц.Хикмет Мехмедов – главен балетмайстор на Опернофилхармонично дружество – Бургас
25. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Отпускане на средства за
учредяване на Балкански младежки парламент със столица гр.Бургас
26. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Поправка на фактическа грешка в
Протокол № 20/24.02.2005 г., т.12 от дневния ред.
27. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж върху недвижим имот
– частна общинска собственост, отреден за православен храм в кв.
“Долно Езерово”, гр.Бургас

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас, по
решение № 1.1., Протокол № 22/31.03.2005 година на Общински
съвет Бургас
…………………………………………………………………..
/Гласувани решения няма/
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………
2. Одобряване на изменен 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
……………………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА изменен проект за 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 настоящата докладна 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
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
3. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Приемане на отчета за изпълнение на Програма за
управление на отпадъците на Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Отчета за изпълнението на Програмата за управление на
отпадъците на Община Бургас.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
4. Докладна записка от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация – Бургас, относно: Приемане на ГОДИШНА ПЛАН –
ПРОГРАМА за работата на Надзорния съвет на Общинска агенция
за приватизация – Бургас за 2005 година
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Приема ГОДИШНА ПЛАН – ПРОГРАМА за работата на Надзорния
съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас за 2005 година.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
5. Докладна записка от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация – Бургас, относно: Определяне метода за приватизация
на общински обект, находящ се в гр.Бургас, ул. “Христо Ботев” № 13
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
1. Общински обект – “Заведение за бързо хранене” /Ресторант
“Балкан”/ - обособена част от сградата на Стария хлебозавод,
намиращ се на ул. “Христо Ботев” № 13 – Бургас, да се продаде чрез
метод на приватизация:
Публичен търг с явно наддаване, съгласно чл.3/1/1 от Наредба
за търгове и конкурси /НТК/.
2. Надзорният съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас да
оповести решението за продажба в Държавен вестник и два
централни ежедневника, съгласно чл.31, ал.2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на недвижим имот – публична
общинска собственост, за нуждите на Центъра за спешна
медицинска помощ – Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се предостави на Център за спешна медицинска помощ – Бургас,
безвъзмездно за управление за срок до 31.12.2005 година недвижим имот –
публична общинска собственост, представляващ: комплекс от едноетажни
сгради, включващ авторемонтна работилница, гаражни клетки и обслужващи
помещения, с обща застроена площ от 424.00 кв.м., находящ се в имот с пл.№
917 в кв.135 по плана на ЦГЧ на гр.Бургас, при граници: изток – бул.
“Демокрация”; запад – бивша сграда на “Междуобластен диспансер за
онкологични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД; север – ул. “Иван
Богоров” и юг – “Бурмедика” ООД – гр.Бургас, за който е съставен Акт за
публична общинска собственост № 3313/10.06.2002 година.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
7. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на
Бургас” на актрисата от Бургаския драматичен театър “Адриана
Будевска” – Димитрина Тенева
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Удостоява със званието “Почетен гражданин на Бургас” –
ДИМИТРИНА ТЕНЕВА – актриса от Бургаски драматичен театър “Адриана
Будевска”, за нейната дългогодишна творческа дейност на бургаска сцена, за
приносите й в творческия летопис на бургаския театър и културния живот на
града.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
8. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Утвърждаване състав на Обществен съвет на
Общински фонд “Култура”
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УТВЪРЖДАВА състава на Обществения съвет на Общински фонд
“Култура”:
Председател на Общински съвет;
Зам.-кмет “Образование, култура, вероизповедания и мл.дейности”;
Председател на ПК “Култура и вероизповедания” към Общински
съвет;
Председател на Общински читалищен съвет;
Директор на ДТ “Адриана Будевска” – Бургас;
Представител на Дружествата на писателите – по тяхно предложение
Представител на Съюза на българските художници – по тяхно
предложение;
Гл.счетоводител – направление “Култура”;
Директор на Оперно-филхармонично дружество – Бургас;
Директор на Куклен театър – Бургас;
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
9. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Ликвидиране на съсобственост чрез равностойна
замяна на имоти, находящи се в ж.к. “Меден Рудник”, зона “В”,
гр.Бургас
…………………………………………………………………..
/Докладната записка оттеглена от вносителя/
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
10. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на помещение в част от имот –
публична общинска собственост, чрез търг
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на
търг с явно наддаване, помещение с полезна площ 64.30 кв.м., обособено като
“Кафе-еспресо”, находящо се в І-ви етаж на сградата на Териториална
дирекция “Освобождение” при Община Бургас /западен павилион/, при
граници на помещението: североизток – коридор; югозапад – външен зид;
северозапад – външен зид; югоизток – коридор, външен зид, с начална
тръжна цена на месечния наем в размер на 237 /двеста тридесет и седем/ лева,
без ДДС.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
11. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на части от имоти – публична
общинска собственост, на общопрактикуващи лекари и стоматолози
в съставните селища на Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се отдават под наем имоти и части от имоти – публична
общинска собственост, по списък Приложение № 1 – неразделна
част
от
решението,
за
осъществяване
дейността
на
общопрактикуващите лекари и стоматолози в съставните села на
Община Бургас, за срок от 3 /три/ години, при заплащане на месечни
наемни цени, определени с решение от 21.12.2004 година на
Общински съвет – Бургас.
2. Възлага на Кмета на Община – Бургас да сключи договори за наем с
общопрактикуващи лекари и стоматолози, които са записали найголям брой здравно осигурени пациенти и имат сключен договор с
РЗОК.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
12. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови” бл.57,
между вх.7 и вх.8, за нуждите на Спортен клуб по бокс “Ботев”,
гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем на Сдружение с нестопанска цел “Спортен
клуб по бокс Ботев – Бургас”, със седалище и адрес на управление
гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.91, вх.4, ет.2, регистриран по ф.д. №
3754/1998 г. на Бургаски окръжен съд, Дан.№
Булстат №
представляван от Николай Георгиев Тодоров – ЕГН
,
за клубна база:
Недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
гр.Бургас, к/с “Бр.Миладинови”, бл.57, прохода между вх.7 и вх.8,
представляващ две помещения с обща полезна площ от 27.00 кв.м.,
при граници: изток – проход; запад – вх.7; север – външен зид; юг –
ул. “Одрин”, за срок от 5 /пет/ години, при месечна наемна цена
31.59 лева, без ДДС.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се проведе
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
13. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Учредяване право на строеж на “Електроразпределение – Стара
Загора” ЕАД, за изграждане на трафопостове в имоти – частна общинска
собственост
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”, против
– 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди в полза на “Електроразпределение – Стара Загора” ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.”Отец Паисий” № 89, вписано в
търговския регистър на Старозагорски окръжен съд по ф.д. № 1024/2000 г., данъчен №
1244728878, Булстат № 12526430, представлявано от г-н Стефан Заманов, право на строеж
за изграждане на трафопостове в имоти – частна общинска собственост, както следва:
В УПИ ХХ, кв.141 по плана на Районен център – ж.р.”Меден рудник”, гр.Бургас
с площ 340 кв.м., при граници: изток – улица; запад – УПИ ХХІ-4; север – УПИ
ХХ-27; юг – улица, сграда – трафопост със застроена площ 8.40 кв.м. – пазарна
цена на правото на строеж – 2 091.60 /две хиляди деветдесет и едно цяло и 60/
лева;
В УПИ VІ, кв.37 по плана на к/с “Славейков”, гр.Бургас, с площ 188 кв.м., при
граници: изток – УПИ І-86; запад – улица, бл.71; север – улица, бл.20; юг – УПИ
І-86, сграда – трафопост със застриена площ 15.42 кв.м., по одобрени
инвестиционни проекти, с пазарна цена на правото на строеж в размер на 3
839.66 /три хиляди осемстотин тридесет и девет цяло, шестдесет и шест/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се проведе
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
14. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Продажба на избено и тавански помещения – частна общинска
собственост, находящи се в бл.13, кв. “Работнически жилища”, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа “за”, против
– 3, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продаде на НЕДЯЛКА ЧЕРНЕВА БЕБРОВСКА – ЕГН
с
постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Работнически жилища” бл.13, вх.1, ет.2, собственик на
апартамент – ляв, ет.2, вх.1, бл.13 в кв. “Работнически жилища”, гр.Бургас, складови
помещения в цитираната сграда, както следва:
Таванско помещение № 10 с полезна площ 9.20 кв.м., при граници: изток –
таванско помещение № 11; запад – таванско помещение № 9; север – таванско
помещение № 8; юг – външен зид;
Таванско помещение № 11 с полезна площ 7.51 кв.м., при граници: изток –
външен зид; запад – таванско помещение № 10; север – таванско помещение №
12; юг – външен зид;
Таванско помещение № 12 с полезна площ 3.62 кв.м., при граници: изток –
външен зид; запад – таванско помещение № 14; север – таванско помещение №
13; юг – таванско помещение № 11;
Таванско помещение № 13 с полезна площ 1.53 кв.м., при граници: изток –
външен зид; запад – таванско помещение № 14; север – стълбище; юг – таванско
помещение № 12;
Таванско помещение № 14 с полезна площ 4.13 кв.м., при граници: изток –
таванско помещение № 12 и № 13; запад – таванско помещение № 8; север –
стълбище; юг – зид;
½ ид.част от избено помещение № 1, цялото с полезна площ 14.66 кв.м., при
граници: изток – външен зид; запад – външен зид; север – стълбище; юг –
коридор;
Пазарната стойност на гореописаните помещения е общо 3 332 /три хиляди триста
тридесет и два/ лева, изчислена на база 100 лв./кв.м., без ДДС.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
15. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физическо лице, чрез продажба на частта на Общината от
недвижим имот, представляващ УПИ VІІІ-925 в кв.10 по плана на кв.
“Акации”, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Димитър
Иванов Костадинов в недвижим имот, представляващ УПИ VІІІ-925, в кв.10,
по плана на кв. “Акации”, гр.Бургас, целият с площ от 246 кв.м., при граници:
изток – УПИ VІІ-924; запад – ул. “Врана”; север – УПИ ІХ-926; юг – ул.
“Китка”, чрез продажба на частта на Община Бургас от 76/246 кв.м. ид.части
от цитирания имот, в полза на Димитър Иванов Костадинов, с ЕГН
и постоянен адрес: гр.Бургас, кв. “Акации”, ул. “Китка” № 4, за
сумата от 13 133 /тринадесет хиляди сто тридесет и три/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
16. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и “Пиргос-пласт” ООД, гр.Бургас, чрез продажба на частта на
Общината от недвижим имот, находящ се в гр.Българово, Община
Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и “ПИРГОС
ПЛАСТ” ООД – гр.Бургас, в недвижим имот, представляващ УПИ-ІІ-1036, в
кв.52 по плана на гр.Българово, Община Бургас, целият с площ от 1399 кв.м.,
при граници: изток – дере и улица; запад – стадион; север – зелена площ; юг –
УПИ ІІІ-1036, чрез продажба на частта на Община Бургас от 217/1399 ид.ч. от
цитирания имот, в полза на “ПИРГОС ПЛАСТ” ООД – гр.Бургас, рег. по ф.д.
№ 2856/1994 г. на БОС, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.
“Самуил” № 12, вх.В, ет.3, Данъчен № 1021131306, Булстат № 812130778-Ю,
представлявано от управителя Соня Димитрова Ангелова, с ЕГН
,
за сумата от 4 297 /четири хиляди двеста деветдесет и седем/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се проведе
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
17. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически
лица – имот, находящ се в гр.Бургас, ул. “Цар Самуил” № 20, чрез продажба
частта на Общината
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа “за”, против
– 5, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и лицата: Янка Динева
Николова, Петър Станчев Станчев, Христина Зафирова Тангърова в недвижим имот,
представляващ УПИ V-755 в кв.146-А по плана на ЦГЧ – Бургас, целият с площ 389.40
кв.м., при граници: изток – УПИ VІ-753; запад – УПИ ІV-758; север – ул. “Цар Самуил”;
юг – УПИ ХІІІ-754 и УПИ ХІV-756, чрез продажба на частта на Община Бургас от
90/389.40 кв.м. ид.части от цитирания имот с обща пазарна стойност 139 072 /сто тридесет
и девет хиляди, седемдесет и два/ лева, в полза на:
1. ЯНКА ДИНЕВА НИКОЛОВА – ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас,
ж/к “Лазур”, бл.31, вх.В, ет.6, ап.17, - 35.90 кв.м. ид.части от УПИ V-755, кв.146А по плана на ЦГЧ - гр.Бургас, целият с площ 389.40 кв.м., за сумата 55 474
/петдесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и четири/ лева, представляваща
пазарната стойност на имота.
2. ПЕТЪР СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ – ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас,
ул. “Цар Асен” № 54, вх.2, ет.3, ап.5, - 27.05 кв.м. ид.части от УПИ V-755,
кв.146-А по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, целият с площ 389.40 кв.м., за сумата 41
799 /четиридесет и една хиляди седемстотин деветдесет е девет/ лева,
представляваща пазарната стойност на имота.
3. ХРИСТИНА ЗАФИРОВА ТАНГЪРОВА – ЕГН
и постоянен адрес
гр.Бургас, к/с “Славейков” бл.65, вх.8, ет.6, ап.17, - 27.05 кв.м. ид.части от УПИ
V-755, кв.146-А по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, целият с площ 389.40 кв.м., за
сумата 41 799 /четиридесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет/ лева,
представляваща пазарната стойност на имота.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
18. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в землището на гр.Бургас
…………………………………………………………………..
/Докладната записка оттеглена от вносителя/
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
19. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на субсидия за закупуване на
медицинска апаратура за нуждите на “МБАЛ” АД, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, със 17 гласа “за”, против –
1, въздържали се – 18,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
20. Докладна записка от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно откриване на процедура за приватизация на
общински нежилищни имоти, които се използват за стопански цели
на Община Бургас, съгласно чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.3
от ЗПСК
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против 2, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, във връзка с
чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и
конкурсите, Общинският съвет – Бургас открива процедура за
приватизация и определя метод за продажба – публичен търг с явно
наддаване на общински нежилищни имоти, които се използват за
стопански цели:
1.1. Подблоково помещение № 2, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 55,
гр.Бургас:
Определя начална тръжна цена за продажба 237 000 лева;
Определя стъпка на наддаване 4 000 лева;
Депозит за участие в размер на 23 700 лева;

1.2.

Подблоково помещение № 3, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 55,
гр.Бургас:
Определя начална тръжна цена за продажба 150 000 лева
Определя стъпка на наддаване 2 000 лева;
Депозит за участие в размер на 15 000 лева;
1.3. Подблоково помещение № 4, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 55,
гр.Бургас:
Определя начална тръжна цена за продажба 48 000 лева;
Определя стъпка на наддаване 2 000 лева;
Депозит за участие в размер на 4 800 лева;
2. Търгът да се проведе след 15-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 15-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 15-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 15-я ден включително от датата на обнародването на
решението в “Държавен вестник”.
6. Огледът на обектите да се извършва през всички работни дни до 15-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
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с изискванията на чл.23,
ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се проведе
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
21. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас,
относно: Откриване на социални услуги в общността
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против
– 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Във връзка с Проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в
България” /Проекта/, открива от 01.05.2005 година, следните социални услуги в
общността: “Център за обществена подкрепа” и “Център за работа с деца на
улицата”, които ще бъдат предоставяни в “Комплекс за социални услуги за деца
и семейства”. Комплексът ще бъде разположен в сгради, собственост на Община
Бургас, находящи се съответно в УПИ ІІІ, в кв.25, по плана на ж.к.
“Бр.Миладинови”, гр.Бургас, с площ от 1 050 кв.м., при граници: изток – улица;
запад – имот № 19 в УПИ ІІ; север – улица и училище “Братя Миладинови”; юг
– имот № 22 в УПИ ІІ, с капацитет до 40 лица дневно и в УПИ ІІІ, в кв.37, по
плана на ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.Бургас, с площ от 444 кв.м., при граници:
изток – улица; запад – УПИ ІІ; север – свободен терен; юг – ул.“Сан Стефано”, с
капацитет до 20 деца дневно.
2. Социалните услуги в Комплекса да бъдат предоставяни от 33-ма специалисти
/педагози, психолози, социални и медицински работници/ и 5-ма души помощен
персонал.
3. Финансирането на дейностите по предоставяне на социалните услуги,
включително средствата за работна заплата на персонала на Комплекса през
първата година от функционирането му, да се извършва от бюджета на Проекта.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
22. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Откриване на социална услуга “Защитено жилище”
за хора с умствена изостаналост в Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Открива от 01.07.2005 година социална услуга “Защитени жилища”
в общността, която ще се предоставя в сграда, собственост на
Община Бургас, която ще бъде изградена в УПИ ІХ, кв.19, по плана
на кв. “Акациите”, гр.Бургас, ул. “Ю.Венелин”, с капацитет 7
пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена
изостаналост.
2. Социалната услуга “Защитени жилища” да се предоставя от наймалко трима професионалисти: управител, социален работник,
социален педагог /възпитател/ или медицинска сестра.
3. Финансирането на дейностите по предоставяне на социалната услуга
“Защитени жилища” да се извършва, съгласно утвърдените
стандарти за делегирана държавна дейност и Тарифите за таксите за
социални услуги.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:

(С. Иванова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
23. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Удостояване с “Почетен плакет на Бургас” на
музикалния педагог и културен деятел Нина Матева
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Удостоява с “Почетен плакет на Бургас” НИНА МАТЕВА, във
връзка с нейната 70-годишнина и за нейната дългогодишна педагогическа,
творческа и културна дейност.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
24. Докладна записка от Соня Стоянова Георгиева – председател на
Постоянната комисия по култура и вероизповедания, относно:
Удостояване със званието “Почетен гражданин на Бургас” на
доц.Хикмет Мехмедов – главен балетмайстор на Опернофилхармонично дружество – Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
Удостоява със званието “Почетен гражданин на Бургас”
доц.ХИКМЕТ МЕХМЕДОВ – главен балетмайстор на Опернофилхармонично дружество град Бургас за приноса му в развитието на
балетното изкуство в града.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:

(С. Иванова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
25. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Отпускане на средства за
учредяване на Балкански младежки парламент със столица гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 2, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА сумата от 2 000 /две хиляди/ лева на Бургаски младежки
детски парламент за нуждите на Международния младежки фолклорен
фестивал през месец май 2005 година и за реализиране на инициативата за
учредяване на Балкански младежки парламент със седалище в град Бургас,
като със същата сума бъде завишен § 36-19 “Други неданъчни приходи”.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:

(С. Иванова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
26. Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Поправка на фактическа грешка в
Протокол № 20/24.02.2005 г., т.12 от дневния ред
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Поправя допуснатата фактическа грешка в решение по т.12, Протокол
№ 20/24.02.2005 г. на Общински съвет – Бургас, като вместо “Кирилов”,
фамилното име на избрания контрольор Кирил Стоянов да се чете “Стоянов”.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 27 април 2005 година (сряда), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в заседателната зала на Община –
Бургас, от 10:00 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
27. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж върху недвижим имот
– частна общинска собственост, отреден за православен храм в кв.
“Долно Езерово”, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди на Бургаско архиерейско наместничество, със седалище
и адрес на управление гр.Бургас, ул. “Георги Шагунов” № 2, с Булстат –
102276030 и данъчен № 1021231548, представлявано от ставрофорен иконом
Борис Игнатов Беров с ЕГН
безвъзмездно правото да построи
сграда – православен храм със застроена площ 140 кв.м. в УПИ ІІ, кв.83 по
плана на кв. “Долно Езерово”, гр.Бургас, целият с площ от 4 900 кв.м., при
граници: изток – ул.“П.Д.Петков”; запад – УПИ І и УПИ ІІІ; север –
ул.“Захари Зограф”; юг – улица, отреден за православен храм съгласно
одобрен ПУП – ПРЗ на кв.“Долно Езерово”, гр.Бургас и одобрени строителни
книжа.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:

(С. Иванова)
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Молба от Регионална телевизия “СКАТ+” за вземане на решение от
Общински съвет – Бургас за пряко излъчване на това и на
следващите заседания на Общински съвет, по телевизия “СКАТ+”.
…………………………………………………………………..

Подложено на гласуване, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 7, предложението се приема.
…………………………………………………………………..
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