ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 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 Голямата зала на Община – Бургас, от 9:30 часа се
проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас
прие за разглеждане, следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. ПОПЪЛВАНЕ състава на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация – Бургас.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета на
Община Бургас към 30.06.2005 година.
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на концесия.
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Анушка Тодорова – управител на “Нармаг”
ЕООД – Бургас, относно: Придобиване на недвижим имот – частна
общинска собственост.
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Тодор Стамболиев – председател на
Временната комисия за провеждане на конкурс за обществен
посредник, относно: Избор на обществен посредник на територията на
Община Бургас.
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Руско Хънков – управител на “Бургаски
пазари” ЕООД – Бургас, относно: Промяна в капитала на дружеството.
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Любен Чардаков – председател на
Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно: Поправка на

явна фактическа грешка в решение по т.2 – ІV от Протокол №
25/30.06.2005 г. на Общински съвет – Бургас.
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за
трасе на канализационен тласкател към “КПС” кв. “Долно Езерово”,
гр.Бургас.
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изготвянето на работен проект за разделна
канализация на кв. “Победа” – ІV етап, работен проект за разделна
канализация на кв. “Долно Езерово” и работен проект за КПС за
битови води в кв. “Долно Езерово” с тласкател до ПСОВ – Бургас, във
връзка с финансирания по програма “ИСПА” на ЕС проект
“Интегрален воден сектор – гр.Бургас – ИСПА – Мярка
2005/BG/16/Р/РЕ/003.
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община
Бургас,
относно:
Избиране
на
управител
на
“Благоустройствени строежи” ЕООД – гр.Бургас.
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне на основните месечни работни
заплати на кметовете на кметства при Община Бургас.
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на част от недвижим имот –
общинска собственост, за нуждите на Министерството на младежта и
спорта.
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване на замени на недвижими имоти
– частна общинска собственост с недвижими имоти, собственост на
физически лица, за разширение на “Гробищен парк” – гр.Бургас.
14. 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.
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез

изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот, намиращ
се в гр.Бургас, кв. “Победа”.
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, представляващ УПИ ІV-190 в кв.20 по плана на с.Димчево,
Община Бургас.
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване замяна на недвижими имоти –
частна общинска собственост, с недвижими имоти, собственост на
физическо лице, находящи се в землището на с.Димчево, Община
Бургас.
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХІІІ в кв.24-а по плана на ж.к.
“Изгрев”, гр.Бургас с имоти, собственост на физически лица.
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез
изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот, находящ се
в гр.Бургас, кв. “Горно Езерово”.
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица в недвижим имот, находящ се в
гр.Бургас, кв. “Долно Езерово”, кв.86, УПИ І-933.
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица в недвижими имоти, находящи се в
гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, зона “Г”, кв.107.
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изкупуване на идеална част от недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к.
“Бр.Миладинови”, кв.41, УПИ VІ-1888, 1889.

23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж върху недвижим
имот – частна общинска собственост, отреден за православен храм в
с.Твърдица, Бургаска община.
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица в недвижим имот, находящ се в
гр.Бургас, кв. “Долно Езерово”, кв.90, УПИ ХІV-1169.
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – общинска
собственост, чрез провеждане на конкурс.
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез
изкупуване на общинската част от недвижим имот, находящ се в
гр.Бургас, кв. “Акации”, кв.6, УПИ VІІІ-1079.
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект,
получил траен градоустройствен статут на основание § 17, ал.2 от ПР
на ЗУТ в имот – частна общинска собственост.
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за прехвърляне на
собственост по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за УПИ V-58 в кв.21
по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас.
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на част от недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се във вилна зона “Минерални бани”,
Община Бургас.

30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник, относно: Утвърждаване на допълнение в структурата на
Общинска агенция за приватизация – Бургас.

31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне на такси за признаване на
чуждестранни решения и други актове.
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез замяна
на имоти, находящи се в кв. “Горно Езерово”, гр.Бургас.
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна в разчета за капиталови разходи за
2005 година за обект: “Външни топлопроводи за централизирано
топлоснабдяване на “ДКЦ-ІІ-Бургас” ЕООД и финансиране на лечебни
заведения – изцяло с общинско имущество, чрез предоставяне на
целева субсидия.
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Порточанов – общински съветник и
председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно: Промяна на чл.7, т.8 от Правилника за
дейността на Общинска агенция за приватизация – гр.Бургас.
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Порточанов – общински съветник и
председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно: Приемане на начална тръжна цена на
общински обект: Магазин № 1300 /маг. 2/, ул. “Александровска” № 137141, гр.Бургас.
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бенчо Бенчев – председател на Постоянната
комисия по земеделие, относно: Продажба чрез търг на недвижим имот
– частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Бургас.
37. Питания.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. ПОПЪЛВАНЕ състава на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация – Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА проф.Стефан Атанасов Чапкънов в състава на Надзорния съвет
на Общинска агенция за приватизация – Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Бургас
към 30.06.2005 година.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА за сведение информацията за изпълнение на бюджета на
Община Бургас към 30.06.2005 година.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на концесия.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
1. ПРЕДОСТАВЯ КОНЦЕСИЯ с предмет особено право на ползване
върху следните обекти:
Площад “Св.Св. Кирил и Методий”, целият с площ 3 902 /три
хиляди деветстотин и два/ кв.м., находящ се в кв.89 по плана на
ЦГЧ на гр.Бургас, при граници на имота: изток – ул. “Славянска” и
църква “Св.Св. Кирил и Методий”; запад – СОУ “Св.Св. Кирил и
Методий”; север – сграда на Държавна филхармония; юг – кв.87 и
кв.88 по плана на ЦГЧ – Бургас;
Подземен паркинг на три нива, със застроена площ около 3 500
/три хиляди и петстотин/ кв.м., вкл. инфраструктурата и
принадлежностите, обслужващи експлоатацията на цитираните
обекти, съобразно одобрен проект, които ще бъдат изградени от и
със средства на концесионера;
2. ОПРЕДЕЛЯ срок на концесията 30 години.

3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да бъде определен чрез неприсъствен конкурс,
проведен от комисията по търговете и конкурсите по чл.52 от
НРПУРОИВ. Възлага на Кмета на Общината да организира конкурса.
4. ОПРЕДЕЛЯ депозит за участие в конкурса 144 600 /сто четиридесет и
четири хиляди и шестстотин/ лева, внесени по банкова сметка №
5000600000, банков код 13071217 – “Общинска банка” АД, клон
Бургас.
5. ОПРЕДЕЛЯ основни права и задължения по концесията, както
следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. Да изгради обектите на концесията, включително техническата
инфраструктура
и
принадлежностите,
необходими
за
експлоатацията им, в съответствие с одобрен проект, като върху
надземното
площадно
пространство
бъде
извършено
благоустрояване и озеленяване за създаване на градски форум за
провеждане на културни мероприятия, кътове за отдих и социални
контакти, улично, парково и художествено-фасадно осветление на
църквата, както и да поддържа същите за срока на концесията.
5.1.2. Да изработи за своя сметка всички строителни книжа, необходими
за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на
обектите на концесията.
5.1.3. Да сключва договори с подизпълнители за проектиране и
изпълнение на строително-монтажните работи, във връзка с
изграждането обектите на концесията.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. Да изработи за своя сметка проектите за строителството на
подземния паркинг и надземното площадно пространство,
техническата инфраструктура и принадлежностите, както и всички
строителни книжа, необходими за проектиране, изграждане и
въвеждане в експлоатация на обектите, предмет на концесията.
5.2.2. Да извърши строителството на подземния паркинг и надземното
площадно
пространство,
включително
техническата
инфраструктура
и
принадлежностите,
необходими
за
експлоатацията им, съобразно одобрен проект.
5.2.3. Да заплаща дължимото концесионно възнаграждение.
5.2.4. Да осигури опазване на околната среда, безопасни условия на труд
и безопасност на строежа, както и да спазва всички нормативни
изисквания във връзка с експлоатацията на обектите на
концесията.

5.2.5. Да допуска по всяко време до строителната площадка и до
обектите на концесията контролни органи и оторизирани
представители на концесията и да им предоставя документи и
информация, във връзка с изпълнението на задълженията им.
5.2.6. Да застрахова обектите на концесията за срока на договора, за своя
сметка, в полза на Община Бургас.
5.2.7. Да осигурява постоянен свободен достъп до площада на всички
лица.
5.2.8. При изпълнение на концесията, да създава еднакви условия по
отношение на всички лица, като не допуска дискриминация по
пол, раса, вероизповедание или друг признак.
5.2.9. Да не предоставя на трети лица, без разрешение на концедента,
документация и информация, във връзка с концесията.
5.2.10.
При настъпване на форсмажорни обстоятелства /бедствия,
аварии, катастрофи, изпълнение на комплексни геозащитни
дейности, включително за извършване на проучвателни, проектни,
строителни, монтажни, контролни работи, във връзка с
устройството на територията/, да осигури достъп до трети лица,
посочени от концедента, за осъществяване на необходимите
дейности.
5.2.11.
Да не прехвърля на трети лица права и задължения по
концесията.
5.2.12.
Да не извършва действия по разпореждане, както и по
какъвто и да е начин да обременява с тежести обектите на
концесията.
5.2.13.
Да не променя по какъвто и да е начин предназначението на
обектите на концесията.
5.2.14.
При прекратяване на концесионния договор, да предаде на
концедента цялата документация и информация, във връзка със
строителството и експлоатацията на обектите на концесията.
5.2.15.
Да предаде на концедента обектите на концесията в
едномесечен срок след прекратяване на договора.
5.2.16.
Да съобразява договорите си с подизпълнители с условията
на концесионния договор.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. Да изисква от концесионера извършване на проектирането и
строителството на обектите на концесията, качествено и в срок.
5.3.2. Да осъществява контрол по изпълнение задълженията на
концесионера във връзка с проектиране, строителство и
експлоатация на обектите на концесията.

5.3.3. Да получава дължимото концесионно възнаграждение.
5.3.4. Да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
на задълженията на концесионера.
5.3.5. Право на собственост върху цялата геоложка, инженерна,
екологична и друга документация и информация, във връзка с
проектирането, строителството и експлоатацията на обектите на
концесията.
5.3.6. Да получи обектите на концесията в едномесечен срок от
прекратяване на договора.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. Да оказва съдействие на концесионера във връзка с осъществяване
на правата му при проектиране, строителство и експлоатация на
обектите на концесията.
5.4.2. Да не предоставя на трети лица права върху обектите на
концесията за срока на концесионния договор.
6. ОПРЕДЕЛЯ парична гаранция за изпълнение на задълженията по
договора за концесия, в размер на 50% от годишната вноска, като
гаранцията бъде внесена по банкова сметка № 5000600000, банков
код 13071217 – “Общинска банка” АД, клон Бургас.
7. ОПРЕДЕЛЯ концесионно възнаграждение за целия срок на
концесията, в размер минимум 1 446 000 /един милион четиристотин
четиридесет и шест хиляди/ лева.
8. КОНЦЕСИОННОТО възнаграждение да се заплаща ежегодно, на
равни годишни вноски, по банкова сметка 3000673100, БИН
7311570009, банков код 13071217 – “Общинска банка” АД, клон
Бургас, както следва:
До 31.05. на текущата година – 30 % /тридесет процента/ от
определената годишна концесионна вноска;
До 30.11. на текущата година – остатъка от годишната
концесионна вноска;
9. ОПРЕДЕЛЯ следните условия за осъществяване на концесията:
Концесията се осъществява на три етапа:
Първи етап: проектиране – от подписване на договора за концесия
до издаване на разрешението за строеж. Срок за проектиране –
максимум 8 месеца;
Втори етап: изграждане на обектите на концесията – от издаване
на разрешението за строеж до въвеждането им в експлоатация.
Срок за изпълнение на строително-монтажните работи – максимум
18 месеца, считано от датата на издаване на разрешението за
строеж.

Трети етап: ползване на обектите на концесия – от въвеждането им
в експлоатация до изтичане 30 годишния срок на концесията.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Анушка Тодорова – управител на “Нармаг”
ЕООД – Бургас, относно: Придобиване на недвижим имот – частна
общинска собственост.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”, против – 1,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
“НАРМАГ” ЕООД – гр.Бургас, рег. по ф.д. № 33/1989 г., със седалище и
адрес на управление: гр.Бургас, ул. “Конт Андрованти” № 1-3, да придобие
правото на собственост върху недвижим имот, представляващ УПИ ІХ, в кв.49
по плана на ж.к. “П.Р.Славейков”, гр.Бургас, целият с площ от 5 250 кв.м., при
граници на имота: изток – УПИ ІІ и УПИ ІІІ-7; запад – ул. “Георги Минков”;
север – УПИ VІІІ; юг – УПИ ІІ, при условията и по реда на Постановление
№ 235/19.09.1996 г. на Министерския съвет за приемане на Правилника за
прилагане на Закона за общинската собственост и Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Тодор Стамболиев – председател на
Временната комисия за провеждане на конкурс за обществен посредник,
относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Прекратява конкурсната процедура за избор на обществен
посредник.
2. Обявява провеждане на нов конкурс, като публичното
обявяване на този нов конкурс ще бъде извършено от
Председателя на Общинския съвет, в срок от три месеца найрано от прекратяването му.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Руско Хънков – управител на “Бургаски пазари”
ЕООД – Бургас, относно: Промяна в капитала на дружеството.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
1. УВЕЛИЧАВА ефективно капитала на “Бургаски пазари” ЕООД,
който е в размер на 953 400 лв., разпределен в 9 534 дяла, всеки от
които е с номинална стойност от 100 лв., със стойността на
непаричната вноска на терена от 1695 кв.м. на УПИ ХІ, кв.24 по плана
на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас с увеличение на дяловете, при същото
разпределение и при същата номинална стойност, като паричната
оценка на посочената непарична вноска да се извърши от трети вещи
лица по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон.
2. ЗАДЪЛЖАВА управителя на “Бургаски пазари” ЕООД да поиска от
Бургаския окръжен съд назначаване на вещите лица за извършване на
оценката.
3. ЗАДЪЛЖАВА управителя на “Бургаски пазари” ЕООД да извърши
вписване в Търговския регистър на Бургаския окръжен съд на
промяната на капитала в дружествения договор в частта му за
капитала и дяловете /чл.8, т.1./
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Любен Чардаков – председател на Постоянната
комисия по бюджет и финанси, относно: Поправка на явна фактическа
грешка в решение по т.2 – ІV от Протокол № 25/30.06.2005 г. на Общински
съвет – Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
В решението по т.2. ІV от Протокол № 25/30.06.2005 г. на Общински
съвет Бургас, вместо грешно изписаното “със стойността на апортната вноска”,
да се чете “със стойността на паричната вноска в размер на 250 000 лева.”
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на
канализационен тласкател към “КПС” кв. “Долно Езерово”, гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, одобрява ПУП – Парцеларен план за
трасе на канализационен тласкател към “КПС” – кв. “Долно Езерово”,
преминаващо през полски пътища, собственост на Община Бургас в землищата
на Долно Езерово и Бургас и път ІІІ клас Бургас – Долно Езерово – държавна
собственост в землището на Лозово.
Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14-дневен срок
от обнародването в Държавен вестник, чрез Община Бургас, пред Бургаски
окръжен съд.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изготвянето на работен проект за разделна канализация на
кв. “Победа” – ІV етап, работен проект за разделна канализация на кв.
“Долно Езерово” и работен проект за КПС за битови води в кв. “Долно
Езерово” с тласкател до ПСОВ – Бургас, във връзка с финансирания по
програма “ИСПА” на ЕС проект “Интегрален воден сектор – гр.Бургас –
ИСПА – Мярка 2005/BG/16/Р/РЕ/003.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за:
1.1. Възлагане и финансиране с 15 000 лева изготвянето на работен
проект за разделна канализация на кв. “Победа” – ІV етап;
1.2. При актуализацията на разчета за капиталови разходи за второто
полугодие на 2005 година обектът да се включи в поименния
списък;
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за:
2.1. Възлагане и финансиране с 20 000 лева изготвянето на работен
проект за “Канализация на кв. “Долно Езерово”;
2.2. При актуализацията на разчета за капиталови разходи за второто
полугодие на 2005 година обектът да се включи в поименния
списък;

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за:
3.1. Възлагане и финансиране с 20 000 лева изготвянето на работен
проект за “КПС за битови води кв. “Долно Езерово” с тласкател до
ПСОВ – Бургас”;
3.2. При актуализацията на разчета за капиталови разходи за второто
полугодие на 2005 година обектът да се включи в поименния
списък;
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Избиране на управител на “Благоустройствени строежи”
ЕООД – гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, на основание резултатите от гласуванията,
Р Е Ш И:
, от гр.Бургас,
1. ИЗБИРА Георги Николов Георгиев, с ЕГН
ж.к. “Братя Миладинови”, бл.63, вх.1, ет.1, притежаващ лична
карта №
издадена на 24.07.2000 г. от МВР – Бургас, за
временен управител на “Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас,
рег. по ф.д. № 3073 от 1995 г. на Бургаски окръжен съд, със седалище
и адрес на управление: гр.Бургас, ул. “Иван Богоров” № 20, за срок от
4 (четири) месеца, до провеждане на конкурс.
2. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждения на временния управител, както следва:
месечно възнаграждение, в размер на 350 % (триста и петдесет
процента) от средната брутна месечна заплата в дружеството;
допълнително възнаграждение за продължителна работа, съгласно
Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения и
годишно възнаграждение, в размер 3 % (три процента) от
реализираната годишна счетоводна печалба на дружеството.

3. ЗАДЪЛЖАВА Постоянната комисия по общинска собственост,
общински предприятия и търговски дружества с общинско участие на
следващото заседание на Общинския съвет да внесе проект за
решение за избор на комисия и условия за провеждане на конкурс за
управител на “Благоустройствени строежи” ЕООД.
4. ЗАДЪЛЖАВА временния управител да поиска пълна ревизия на
търговското дружество.
…………………………………………………………………..

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне на основните месечни работни заплати на
кметовете на кметства при Община Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 44 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
УТВЪРЖДАВА посочените в докладната записка размери на основните
месечни работни заплати на кметовете на кметства в Община – Бургас,
считано от 01.07.2005 г.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на част от недвижим имот – общинска
собственост, за нуждите на Министерството на младежта и спорта.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се предостави на Министерството на младежта и спорта –
гр.София, бул. “Васил Левски” № 75, БУЛСТАТ
, Данъчен №
представлявано от Министър ВАСИЛ МИНЧЕВ ИВАНОВ –
ЛУЧАНО с ЕГН
безвъзмездно, за управление за срок от 5 /пет/
години, част от недвижим имот – общинска собственост, представляващ:
помещение № 6 с полезна площ 9.92 кв.м., при граници: изток – помещение №
8; запад – външен зид; север – външен зид; юг – външен зид по ул. “Княз
Александър Батенберг” и помещение № 10 с преддверие, с обща полезна площ
14.00 кв.м., при граници: изток – външен зид; запад – помещение № 9; север –
помещение № 4, юг – външен зид по ул. “Княз Александър Батенберг”,
находящи се в сградата на спортна площадка “Васил Левски”, УПИ І в кв.20 по
плана на ЦГЧ – гр.Бургас, ул. “Княз Александър Батенберг” № 2.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Извършване на замени на недвижими имоти – частна
общинска собственост с недвижими имоти, собственост на физически лица,
за разширение на “Гробищен парк” – гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
1. ДА СЕ ИЗВЪРШИ замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ ½ /една втора/ идеална част от УПИ ІV, кв.1 по
плана на ж.к. “Зорница”, гр.Бургас, целият с площ 422.30 кв.м., отреден за
жилищно строителство, при граници: североизток – УПИ І, кв.1; югозапад –
УПИ ІІІ, кв.1, северозапад – ул. “Н.Петков”; югоизток – паркинг до бл.23, на
стойност по пазарни цени 92 112 /деветдесет и две хиляди сто и дванадесет/ лв.
с
недвижим имот, собственост на Велика Димитрова Стойкова,
представляващ земеделска земя – имот № 076013 – нива с площ 4.168 дка,
трета категория, находящ се в м. “Муската”, землище гр.Бургас, при граници:
изток – полски път № 000130; запад – им.№ 076001; север – им.№ 076003; юг –
им.№ 076015, на стойност по пазарни цени 91 696 /деветдесет и една хиляди
шестстотин деветдесет и шест/ лева.
Разликата в цените на заменяемите имоти, в размер на 416 /четиристотин
и шестнадесет/ лева, следва да се заплати от Велика Димитрова Стойкова на
Община Бургас.

2. ДА СЕ ИЗВЪРШИ замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ ½ /една втора/ идеална част от УПИ ІV, кв.1 по
плана на ж.к. “Зорница”, гр.Бургас, целият с площ 422.30 кв.м., отреден за
жилищно строителство, при граници: североизток – УПИ І, кв.1; югозапад –
УПИ ІІІ, кв.1; северозапад – ул. “Н.Петков”; югоизток – паркинг до бл.23, на
стойност по пазарни цени 92 112 /деветдесет и две хиляди сто и дванадесет/ лв.
с
недвижим имот, собственост на Теодор Василиос Стамоус, Стефан
Василиус Стамоус – наследници на Васил Стойчев Стамоус и Славка Вълчева
Брунс, представляващ земеделска земя – имот № 076014 – нива с площ 4.166
дка, трета категория, находящ се в м. “Муската”, землище гр.Бургас, при
граници: изток – полски път № 000130; запад – им.№ 076001; север – им.№
076013; юг – им.№ 076015, на стойност по пазарни цени 91 652 /деветдесет и
една хиляди шестстотин петдесет и два/ лева.
Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 460 /четиристотин
и шестдесет/ лева, следва да се заплати от Теодор Василиос Стамоус, Стефан
Василиус Стамоус и Славка Вълчева Брунс на Община Бургас.
3. ДА СЕ ИЗВЪРШИ замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ ½ /една втора/ идеална част от УПИ ІІ, кв.1 по
плана на ж.к. “Зорница”, гр.Бургас с площ 303 кв.м., отреден за жилищно
строителство, при граници: североизток – УПИ І, кв.1; югозапад – УПИ ІІІ,
кв.1; северозапад – ул. “Янко Андонов”; югоизток – паркинг до бл.23, на
стойност по пазарни цени 72 114 /седемдесет и две хиляди сто и
четиринадесет/ лева,
с
недвижим имот, собственост на Станка Николова Велева, представляващ
½ /една втора/ идеална част от земеделски имот № 075012 – нива с площ 5.000
дка, трета категория, находящ се в м. “Келева нива”, землище гр.Бургас, при
граници: изток им.№ 075003; запад – полски път № 000130; север – им.№
075011; юг – им.№ 075004, на стойност по пазарни цени 55 000 /петдесет и пет
хиляди/ лева.
Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 17 114
/седемнадесет хиляди сто и четиринадесет/ лева, следва да се заплати от
Станка Николова Велева на Община Бургас.
4. ДА СЕ ИЗВЪРШИ замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ ½ /една втора/ идеална част от УПИ ІІ, кв.1 по
плана на ж.к. “Зорница”, гр.Бургас с площ 303 кв.м., отреден за жилищно
строителство, при граници: североизток – УПИ І, кв.1; югозапад – УПИ ІІІ,
кв.1; северозапад – ул. “Янко Андонов”; югоизток – паркинг до бл.23, на
стойност по пазарни цени 72 114 /седемдесет и две хиляди сто и
четиринадесет/ лева,

с
недвижим имот, собственост на Мавер Николов Мавров, представляващ
½ /една втора/ идеална част от земеделски имот № 075012 – нива с площ 5.000
дка, трета категория, находящ се в м. “Келева нива”, землище гр.Бургас, при
граници: изток – им.№ 075003; запад – полски път № 000130; север – им.№
075011; юг – им.№ 075004, на стойност по пазарни цени 55 000 /петдесет и пет
хиляди/ лева.
Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 17 114
/седемнадесет хиляди сто и четиринадесет/ лева, следва да се заплати от Мавер
Николов Мавров на Община Бургас.
5. ДА СЕ ИЗВЪРШИ замяна на недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляващи:
УПИ ІІІ, кв.1 по плана на ж.к. “Зорница”, гр.Бургас, целият с
площ 565.60 кв.м., отреден за жилищно строителство, при
граници: изток – паркинг м/у бл.21 и бл.23; запад – бул.
“Н.Петков”; север – УПИ ІІ в кв.1; юг – УПИ ІV в кв.1, на
стойност по пазарни цени 298 000 /двеста деветдесет и осем
хиляди/ лева;
УПИ V-21, 1870, кв.42 по плана на ж.к. “Бр.Миладинови”, ул.
“Марица” № 48, гр.Бургас, целият с площ 422.30 кв.м., отреден
за жилищно строителство, при граници: изток – УПИ ІІІ-1888,
1867; запад – УПИ V-21, 1870; север – улица; юг – ул.
“Марица”, на стойност по пазарни цени 375 000 /триста
седемдесет и пет хиляди/ лева,
с
недвижим имот, собственост на Кина Георгиева Тодорова,
представляващ имот № 076030 – нива с площ 21.329 дка, трета категория,
находящ се в м. “Муската”, землище гр.Бургас, при граници: № 133 – полски
път общинска собственост, имот №№ 076031, 076008, 076022, 076029 на
стойност по пазарни цени 469 216 /четиристотин шестдесет и девет хиляди
двеста и шестнадесет/ лева.
Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 203 784 /двеста и
три хиляди седемстотин осемдесет и четири/ лева, следва да се заплати от
Кина Георгиева Тодорова на Община Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
14. 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.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
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 10.44 кв.м., обособено като
Цифрова автоматична телефонна централа, находящо се на първи етаж на
масивна двуетажна сграда в УПИ І-38, кв.4 по плана на с.Твърдица, Община
Бургас, при граници на помещението: североизток – външен зид; югозапад –
външен зид; югоизток – детска градина; северозапад – външен зид, с начална
тръжна цена на месечния наем в размер на 30.00 /тридесет/ лева, без ДДС.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на
общинската идеална част от недвижим имот, намиращ се в гр.Бургас, кв.
“Победа”.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на: Васил Димитров Урумов с ЕГН
Христина Димитрова Кирова с ЕГН
, Ирина Димитрова Недялкова
с ЕГН
и Георги Димитров Урумов с ЕГН
всички от
гр.Бургас, недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи
17 кв.м. идеални части от УПИ ХХХVІ-232 в кв.1 по плана на кв. “Победа”,
гр.Бургас, целият с площ от 512 кв.м., при граници: изток – УПИ ХІІІ-233;
запад – ул. “Чаталджа”; север – ул. “Осогово”; юг – УПИ ХХХV-242 за сумата
3 714 /три хиляди седемстотин и четиринадесет/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в недвижим имот,
представляващ УПИ ІV-190 в кв.20 по плана на с.Димчево, Община Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на: Коста Георгиев Костов – ЕГН
с
постоянен адрес с.Маринка, Община Бургас, Яна Тодорова Стефанова – ЕГН
с постоянен адрес с.Димчево, Община Бургас и Тодор Георгиев
Костов – ЕГН
с постоянен адрес с.Димчево, Община Бургас,
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 28 кв.м.
ид.части от УПИ ІV-190 в кв.20 по плана на с.Димчево, Община Бургас, целият
с площ 1218 кв.м., при граници: североизток – улица; югозапад – УПИ ІІІ-204;
югоизток – УПИ V-191; северозапад – улица, за сумата от 280 /двеста и
осемдесет/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Извършване замяна на недвижими имоти – частна
общинска собственост, с недвижими имоти, собственост на физическо лице,
находящи се в землището на с.Димчево, Община Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА – ЕГН
и постоянен
адрес: гр.Бургас, ж.к. “П.Р.Славейков”, бл.41, вх.2, ет.1, прехвърля на Община
Бургас земеделска земя с обща площ 60.600 дка, представляваща:
имот № 030003 – нива, с площ 49.200 дка, ІІІ категория, при граници:
поземлени имоти №№ 030014, 030015, 030002, 000131, 000180,
030004, 030022, 030021, 030006, 030012, 030013 и пазарна стойност –
17 200 лева;
имот № 032013 – нива, с площ 11.400 дка, V категория, при граници:
поземлени имоти: №№ 032024, 032017, 032002, 032003, 000127,
032007 и пазарна стойност – 2 850 лева;
Пазарната цена на двата имота е 20 050 /двадесет хиляди и петдесет/
лева.

В замяна на прехвърлените недвижими имоти ОБЩИНА БУРГАС
прехвърля от своя страна на Веселина Христова Недялкова с ЕГН
земеделска земя, с обща площ 55.053 дка, представляваща:
имот № 015010 – нива с площ 20.649 дка, ІV категория, при
граници: поземлени имоти с №№ 015015, 015002, 015003,
015004, 015005, 015001 и 0000066 и пазарна стойност 20 000
лева;
имот № 015015 – нива с площ 34.404 дка, ІV категория, при
граници: поземлени имоти №№ 000026, 015001, 015002,
0150010, 000066 и пазарна стойност - 35 000 лева;
Пазарната цена на двата имота е 55 000 /петдесет и пет хиляди/ лева.
Разликата в пазарните цени на заменяемите имоти в размер на 34 950
/тридесет и четири хиляди деветстотин и петдесет/ лева следва да се заплатят
от Веселина Христова Недялкова по сметка на Община Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Замяна на имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ ХІІІ в кв.24-а по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас с
имоти, собственост на физически лица.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ОБЩИНА БУРГАС прехвърля на Марийка Димитрова Янова с ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.41, вх.1, ет.4 и Пенчо
Стоянов Янов с ЕГН
, постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Славейков”,
бл.1-Б, вх.6, ет.6, ап.92, като наследници на Стоян Пенчев Янов, недвижим
имот, представляващ УПИ ХІІІ в кв.42-а по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас,
целият с площ от 540.5 кв.м., при граници: североизток – УПИ ХІ в кв.24-а;
северозапад – УПИ ХІV в кв.24-а; югоизток – УПИ ХІІ в кв.24-а; югозапад –
крайуличен паркинг, с пазарна стойност 226 200 /двеста двадесет и шест
хиляди и двеста/ лева,
в замяна на прехвърления недвижим имот, Марийка Димитрова Янова и
Пенчо Стоянов Янов прехвърлят на Община Бургас собствения си недвижим
имот, представляващ терен от 400 кв.м., при граници: бул. “Ст.Стамболов”
/бивш бул. “Освобождение”/, бул. “Н.Петков” /бивша ул. “Янко Андонов”/ и
терен около бл.53 в ж.к. “Изгрев”, както и върху 150 кв.м. терен с граници:

бул. “Ст.Стамболов” /бивш бул. “Освобождение”/, бул. “Н.Петков” /бивша ул.
“Янко Андонов”/, терен в ж.к. “Зорница”, попадащ върху транспортен възел на
бул. “Ст.Стамболов” и бул. “Н.Петков”, с пазарна стойност 236 650 /двеста
тридесет и шест хиляди шестстотин и петдесет/ лева.
Разликата в пазарните цени на заменяемите имоти остава в полза на
Община Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на
общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв.
“Горно Езерово”.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Владимир Костов Маджаров с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник” бл.100, вх.2, ет.4, недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ 10 кв.м. ид.части от УПИ
ХІ-35 в кв.8 по плана на кв. “Горно Езерово”, гр.Бургас, целият с площ 1 060
кв.м., при граници: изток – улица; запад – УПИ VІІІ-25; север – УПИ ІV-35; юг
– УПИ V, за сумата 208 /двеста и осем/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Долно
Езерово”, кв.86, УПИ І-933.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
, с
ДА СЕ ПРОДАДЕ на: Пенка Радева Атанасова – ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Успенска” № 16 и Стоян Радев Радев – ЕГН
с постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Долно Езерово”, ул. “Захари
Зограф” № 79, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
38 кв.м. ид.части от УПИ І-933 в кв.86 по плана на кв. “Долно Езерово”,
гр.Бургас, целият с площ от 758 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІ-930; запад
– улица; север – улица; юг – УПИ ХІІІ-923 за сумата 760 /седемстотин и
шестдесет/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижими имоти, находящи се в гр.Бургас, ж.к. “Меден
Рудник”, зона “Г”, кв.107.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
и
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Атанас Илиев Атанасов с ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.101, вх.”Д”, ет.3; Георгина
Георгиева Овчарова с ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к.
“Изгрев”, бл.7, вх.2, ет.8; Марийка Илиева Апостолова с ЕГН
и
постоянен адрес гр. Созопол, ул. “Ропотамо” № 15 и Георги Илиев Атанасов с
ЕГН
и постоянен адрес с.Зидарово, Община Созопол, Област
Бургас, идеални части от имоти – общинска собственост, както следва:
9/ 802 кв.м. ид.части от УПИ VІІІ-1629, при граници: изток –
УПИ ІХ; запад – улица; север – УПИ V; юг – УПИ ХІ;
12/ 800 кв.м. ид.части от УПИ ХІ-1629, при граници: изток –
УПИ Х; запад – улица; север – УПИ ХІІІ; юг – УПИ ХІІ;
16/ 801 кв.м. от УПИ ХІІ-1629, при граници: изток – УПИ ХІІІ,
запад – улица; север – УПИ ХІ; юг – УПИ ХV;
73/ 801 кв.м. ид.части от УПИ ХІІІ-1629, при граници: изток –
улица; запад – УПИ ХІІ; север – УПИ Х; юг – УПИ ХІV;

200/ 801 кв.м. ид.части от УПИ ХІV-1629, при граници: изток –
улица; запад – УПИ ХV; север – УПИ ХІІІ; юг – УПИ ХVІІ;
18/ 800 кв.м. ид.части от УПИ ХV-1629, при граници: изток –
УПИ ХІV; запад – улица; север – УПИ ХІІ; юг – УПИ ХVІ;
всичките в кв.107 по плана на ж.р. “Меден Рудник”, зона “Г” с обща площ от
328 кв.м., за сумата 21 648 /двадесет и една хиляди шестстотин четиридесет и
осем/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изкупуване на идеална част от недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови”,
кв.41, УПИ VІ-1888, 1889.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Станка Георгиева Атанасова с ЕГН
и
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.29, вх.“А”, ет.1, ап.3 и
на Марче Славчева Джапунова – Панайотова с ЕГН
и постоянен
адрес: гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.17, вх.“Г”, ет.3, ап.9, недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ 10 кв.м. ид.части от УПИ VІ-1888, 1889
в кв.41 по плана на ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.Бургас, целият с площ 291 кв.м.,
при граници: изток – УПИ V; запад – УПИ VІІ; север – УПИ ХІІІ; юг – ул.
“Места”, общо за сумата 5 000 /пет хиляди/ лева при квоти, както следва:
За Станка Георгиева Атанасова – 84.88% на стойност 4 244 лева;
За Марче Славчева Джапунова – Панайотова – 15.12% на стойност
756 лева;
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж върху недвижим имот –
частна общинска собственост, отреден за православен храм в с.Твърдица,
Бургаска община.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ УЧРЕДИ право 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 право да
построи сграда – ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ със застроена площ 110 кв.м. в
УПИ-І, кв.14 по плана на с.Твърдица, Община Бургас, целият с площ 2 409
кв.м., при граници: североизток – УПИ ІІ-21; югозапад – улица; югоизток –
улица; северозапад – улица, отреден за православен храм, съгласно влязъл в
сила ПУП – ПРЗ на с.Твърдица, Община Бургас и одобрени строителни книжа.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Долно
Езерово”, кв.90, УПИ ХІV-1169.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
с
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Николина Стойчева Стамова – ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Зорница”, бл.12 и Полимен Желязков Лапчев
– ЕГН
с постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Долно Езерово”, ул. “Лом”
№ 52, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 20 кв.м.
ид.части от УПИ ХІV-1169 в кв.90 по плана на кв. “Долно Езерово”, гр.Бургас,
целият с площ от 600 кв.м., при граници: североизток – УПИ ХІІІ-1167;
югозапад – улица; югоизток – улица; северозапад – УПИ ХV-1168, за сумата
400 /четиристотин/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,
чрез провеждане на конкурс.
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ИЗВЪРШИ продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХІІ в кв.11”б” по плана на ж.к. “Лазур”,
гр.Бургас, целият с площ от 1079 кв.м., при граници: североизток – УПИ ХІ;
югозапад – ул. “Копривщица”; югоизток – УПИ ІІ; северозапад – улица, чрез
конкурс, при следните условия:
1. Начална конкурсна цена в размер на 570 000 /петстотин и седемдесет
хиляди/ лева;
2. Строителството в имота да бъде извършено, съобразно действащия
подробен устройствен план;
3. Извършване на инвестиция от страна на купувача, изцяло за негова
сметка, за благоустрояване на района около имота, съобразно
действащия подробен устройствен план;

4. Извършване на инвестиция от страна на купувача, изцяло за негова
сметка, за проектиране и строителство на имот – общинска
собственост, на стойност не по-малко от 350 000 /триста и петдесет
хиляди/ лева, по идейна схема на Община Бургас.
5. Срок за извършване на инвестициите по т.3 и т.4.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на
общинската част от недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв. “Акации”,
кв.6, УПИ VІІІ-1079.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Исмаил Селями Мустафа с ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Акации”, ул. “Горазд” № 16, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 213 кв.м. идеални части от УПИ
VІІІ-1079 в кв.6 по плана на кв. “Акации”, гр.ургас, целият с площ 313 кв.м.,
при граници: североизток – УПИ VІІ-1078; югозапад – зелена площ; югоизток
– ул. “Горазд”; северозапад – УПИ І-1080 за сумата 12 780 /дванадесет хиляди
седемстотин и осемдесет/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО 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 за обект, получил траен
градоустройствен статут на основание § 17, ал.2 от ПР на ЗУТ в имот –
частна общинска собственост.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДА СЕ УЧРЕДИ право на строеж на ЕТ “Спринт” – Стоян Георгиев
Терзиев, регистриран по ф.д. № 8097 по описа на Бургаски окръжен съд за
1992 г., БУЛСТАТ 1020758, Данъчен № 1021087684, със седалище и адрес на
управление – ж.к. “Лазур”, ул. “Перущица” № 8, върху имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ Х, кв.17 по плана на ж.к.
“Възраждане”, гр.Бургас, с площ 280.00 кв.м., за построената едноетажна
сграда със застроена площ от 140.00 кв.м., представляваща метален павилион –
“Магазин за хранителни стоки”, с установен траен устройствен статут в имот –
частна общинска собственост, за сумата 20 000 /двадесет хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Даване на съгласие за прехвърляне на собственост по
смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за УПИ V-58 в кв.21 по плана на ж.к.
“Изгрев”, гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа “за”, против – 2,
въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Кметът на Община Бургас да сключи
предварителен договор, с който Община Бургас да продаде на Марин
Господинов Гочев с ЕГН
с постоянен адрес гр.Бургас, ул.
“Раковска” № 30, собствения си недвижим имот от 112.35 кв.м. от
УПИ ІV, кв.21 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас, който след
промяна на имотната граница между цитирания УПИ и УПИ V-58 по
плана на ж.к. “Изгрев”, ще преминат от УПИ ІV, кв.21 по плана на
ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас в УПИ V, кв.21 по плана на същия комплекс,
за сумата 33 705 /тридесет и три хиляди седемстотин и пет/ лева.
2. След влизане в сила на промените с плана за регулация, Кметът на
Община Бургас да сключи договор за продажба при условията на
предварителния договор по т.1.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на част от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се във вилна зона “Минерални бани”, Община
Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
с
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Ангел Димов Дуржанов – ЕГН
постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.28, вх.3, ет.4, ап.55,
следния недвижим имот: 300 /триста/ кв.м. идеални части от УПИ ХХІІІ-487 в
кв.27 по плана на вилна зона “Минерални бани”, Община Бургас, целият с
площ 630 кв.м., при граници: изток – УПИ ХLІ-725; запад – УПИ ХХІ-485,
486; север – УПИ ХІІ-725; юг – улица, за сумата 18 000 /осемнадесет хиляди/
лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов – общински
съветник, относно: Утвърждаване на допълнение в структурата на
Общинска агенция за приватизация – Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА изменение в структурата на Общинската агенция за
приватизация – Бургас, като я допълва, както следва:
Било:
Приватизационни сделки – 1 бр. “главен експерт”;
Става:
Приватизационни сделки – 2 бр. “главен експерт”;
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне на такси за признаване на чуждестранни
решения и други актове.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. ОПРЕДЕЛЯ такса за административна услуга – разглеждане на
заявления за признаване на чуждестранни съдебни решения и други
актове, в размер на 100 лева.
2. ДОПЪЛВА съответно Раздел VІІ “Такси за административни услуги
от Тарифата за местните такси” – Приложение № 1 към Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас, приета с Решение на
Общински съвет Бургас – Протокол № 44/19.03.2003 г., т.1., изм. с
решения на Общински съвет Бургас с Протокол № 47/16.07.2003 г.,
Протокол № 3/19.12.2003 г., Протокол № 11/24.06.2004 г., Протокол
№ 16/30.11.2004 г. и Протокол № 18/21.12.2004 г., със следния текст:
“– За разглеждане на заявления за признаване на чуждестранни
съдебни решения и други актове – 100 лева.”
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез замяна на имоти,
находящи се в кв. “Горно Езерово”, гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Кметът на Община Бургас да сключи договор за
прехвърляне на собственост, чрез извършване на замяна, при следните
условия:
Община Бургас прехвърля в собственост на Николина Господинова
Овчарова и Господин Иванов Атанасов, 18 кв.м. от УПИ І-148 в кв.18
по плана на кв. “Горно Езерово”, гр.Бургас, целият с площ от 1150
кв.м. и получава в дял част от улично платно при осова точка 42 с
площ от 15 кв.м.
Собствениците на УПИ І-148 Николина Господинова Овчарова и
Господин Иванов Атанасов прехвърлят в собственост на Община
Бургас 15 кв.м. от имота – част от улично платно при осова точка 42,
при граници: изток – УПИ ІІ-149; запад – улица; север – улица; юг –
УПИ ІХ-153 и получават в дял 18 кв.м. идеални части от УПИ І-148 в
кв.18 по плана на кв. “Горно Езерово”, гр.Бургас, целият с площ от
1150 кв.м.

Разликата в площта на заменяемите имоти в размер на 3 кв.м., с пазарна
стойност 47 /четиридесет и седем/ лева, следва да се заплати от заменителите в
полза на Община Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна в разчета за капиталови разходи за 2005 година за
обект: “Външни топлопроводи за централизирано топлоснабдяване на
“ДКЦ-ІІ-Бургас” ЕООД и финансиране на лечебни заведения – изцяло с
общинско имущество, чрез предоставяне на целева субсидия.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с 24 гласа “за”, против–7, въздържали се–3,
Р Е Ш И:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ предвидените в разчета за капиталови разходи за
2005 година средства от 120 000 лева за обект № 181 – “Външни
топлопроводи за централизирано топлоснабдяване на “ДКЦ-ІІБургас” с източник на финансиране “Собствени бюджетни средства”,
да се намалят на 7 000 лева за ППР (проектиране).
2. На основание чл.100, ал.2, т.2 от Закона за лечебните заведения,
останалата сума от 113 000 лева да бъде предоставена, като целева
субсидия на “ДКЦ–ІІ–Бургас” ЕООД, за основен ремонт на Ел. и ВиК
инсталации.
3. Промените по бюджета да се отразят при актуализацията на
общинския бюджет и на разчета за капиталови разходи на Община
Бургас за 2005 година.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Порточанов – общински съветник и
председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация,
относно: Промяна на чл.7, т.8 от Правилника за дейността на Общинска
агенция за приватизация – гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с 16 гласа “за”, против – 4, въздържали се –
13,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА докладната записка и предложения проект за решение.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Порточанов – общински съветник и
председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация,
относно: Приемане на начална тръжна цена на общински обект: Магазин №
1300 /маг. 2/, ул. “Александровска” № 137-141, гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена за продажба на обект: Магазин №
1300 /маг. 2/, ул. “Александровска” № 137–141, гр.Бургас, в размер на
808 000 /осемстотин и осем хиляди/ лева.
Определя стъпка на наддаване – 8 100 лева;
Определя депозит за участие, в размер на 80 800 лева;
2. Търгът с явно наддаване за продажба на обекта да се проведе на 17-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 обекта се закупува в Общинска агенция за
приватизация – Бургас, ул. “Конт Андрованти” № 1, ет.3, всеки
работен ден до 16-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 16-я ден включително от датата
на обнародването на решението в “Държавен вестник”.

5. Срок за подаване на предложенията в Общинска агенция за
приватизация за участие в търга е всеки работен ден до 16-я ден
включително от датата на обнародването на решението в “Държавен
вестник”.
6. Огледът на обекта да се извършва през всички работни дни до 16-я
ден включително от датата на обнародването на решението в
“Държавен вестник”.
7. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на
горепосочения общински имот, 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
№ 26
На 28 юли 2005 година (четвъртък), гр.Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община –
Бургас, от 9:30 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бенчо Бенчев – председател на Постоянната
комисия по земеделие, относно: Продажба чрез търг на недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с 24 гласа “за”, против – 5, въздържали се –
2,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА вземането на решение по тази докладна записка.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

