ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31 октомври 2005 година (понеделник), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 часа се
проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –Бургас.
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
прие за разглеждане, следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Актуализация на общинския бюджет за 2005 година.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Актуализация на извънбюджетни фондови сметки за 2005
година.
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Обезпечаване финансирането на социална услуга
“Защитени жилища” за хора с умствена изостаналост в Община Бургас, от
местни приходи.
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на “Спортни имоти, паркинги и гаражи –
Бургас” ЕООД, създаване на Общинско предприятие “Спортни имоти,
паркинги и гаражи” и приемане Правилник на последното.
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП–ПРЗ и Паркоустройствен план за
разширение на Гробищен парк – м.с.Черно море и с.Рудник.
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна на ПУП–ПРЗ на терени, предвидени за

озеленяване и благоустрояване в ж.к. ”Изгрев”, Приморски парк – Бургас и
с.Банево.
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на гр.Бургас.
8. Докладна записка от Руско Хънков – управител на “Бургаски пазари”
ЕООД, относно: Провеждане на търг с явно наддаване по чл.17, ал.3 от
НУР, при които Община Бургас упражнява правата си на собственик върху
общинската част на капитала на търговските дружества, за отдаване под
наем на имот с начална тръжна цена над 1 000 лв., находящ се върху терена
на Централен пазар “Краснодар”, включен в капитала на “Бургаски пазари”
ЕООД.
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общинските съветници от групата на “СДС и
коалиция”, относно: Изпълнение на процедура по констатиране на
строежите, които подлежат на премахване по чл.179 от ЗУТ.
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне място за поставяне на паметна плоча на Петко
Пейчев на читалище “Съгласие”, гр.Българово.
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна в списъка за изплащане на транспортни разходи
на длъжностни лица, които имат право на същите.
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Антонио Душепеев – общински съветник от
групата на “СДС и коалиция”, относно: Предоставяне на помещения и
откриване на щат за раздавателен пункт на Детска млечна кухня в района на
ж.к. “Братя Миладинови”, ж.к. “Възраждане” и улиците “Левски” и “Сан
Стефано”.
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Финансиране строителството на обект “Туристически
информационен център на Община Бургас в подлеза на ДСК”.
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Тодор Стойчев Стамболиев – общински
съветник, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър
Костадинов Костадинов.

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Златко Георгиев Янков – изпълнителен
директор на “ПФК Черноморец 919” ЕАД – Бургас, относно: Определяне
размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на
директорите на “ПФК Черноморец-919” ЕАД, гр.Бургас.
16. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ от общински съветници, относно: Удостояване със
звание “Почетен гражданин на гр.Бургас”.
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в Промишлена зона ”Юг – запад”,
гр.Бургас.
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, находящ се на ул. ”Христо Фотев” № 21, гр.Бургас.
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в имот, находящ се в гр.Бургас, УПИ ХІ – 207, 208, 209,
кв.151 по плана на ЗЦГЧ, ул. ”Гладстон” № 61 и ул. ”Левски” № 55.
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, на Регионално сдружение с нестопанска цел “Диабетни
грижи” – Бургас.
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на Асоциация “Деметра” за ползване под
наем на помещения в недвижим имот – частна общинска собственост.
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от г-н Бранимир Петров – общински съветник,
относно предложение за избор на контрольор на “Медицински център-ІІБургас” ЕООД.
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ликвидационната комисия на “Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – гр.Бургас, във
връзка с решение на Постоянната комисия по законност и обществен ред.
24. Питания.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Актуализация на бюджета на Община Бургас за 2005 г.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
1. Увеличава приходната част в частта на местните приходи с 3 703 608 лева
по параграфи и видове, както следва:
§ 1302
§ 2000
§ 2405
§ 3701
§ 2408
§ 2409
§ 2705
§ 2710
§ 2729
§ 3619
§ 6102

Данък върху наследствата
1 332 лв.
Други данъци
146 000 лв.
Приходи от наеми
550 000 лв.
Събран и внесен ДДС
- 200 000 лв.
Приходи от лихви
1 500 лв.
Приходи от лихви от ср.депозити
75 200 лв.
Такси за ползване на улици и тротоари
80 000 лв.
Технически услуги
152 576 лв.
Други общ.такси
155 000 лв.
Други неданъчни приходи
2 751 000 лв.
Трансфери между бюджетни сметки
- 9 000 лв.
Всичко: 3 703 608 лв.

2. Увеличава разходната част на бюджета държавна и общинска отговорност
по функции и параграфите, както следва:
Дофинансиране на дейности държавна отговорност:
Функция

Дейност

§

Сума
(лева)

1. Култура
2. Култура
3. Соц.подпомаг. и грижи
4. Образование
Всичко:

Художествена галерия
Библиотека
Защитени жилища
Училища

1016
1016
1000
1016

5 000
5 000
15 000
93 000
118 000

§
5200
4294
4294
5200
1016
1000
1000
1000

Сума
(лева)
25 410
1 500
200 000
100 000
255 000
370 000
21 700
5 000

1020

500 000

1030

1 500 000

4300
1000

604 000
2 998

Финансиране на дейности общинска отговорност:
Функция

Дейност

1. Общи държавни служби Капиталова програма
Общи държавни служби Подп. по реш. на ОбС
Карти правоимащи
2. Образование
Капиталова програма
Образование
Детски градини
3. Култура
Др.дейности по културата
Ансамбъл “Странджа”
4. Здравеопазване
Други дейности по
здравеопазването
5. Опазв. на околна среда. Озеленяване
Управление, контрол и
регул. дейности по ООС
6. Транспорт и съобщения Поддържане и ремонт на
улици
7. Икономически дейности Други дейности по
и услуги
икономиката
/ОП “Общ.имоти”/
Всичко:

Всичко разходи:

3 585 608
3 703 608 лв.

3. Приема направените корекции в разчета на капиталовите разходи, от
Постоянната комисия по устройство и развитие на територията,
благоустрояване и комунални дейности, както следва:
Разходи за Туристическия информационен център
- 76 000 лв.
Реконстр. на покривна конструкция на Туристическия център - 95 000 лв.
4. Одобрява изплащането на карти по завишени цени от 01.07.2005 г. на
длъжностните лица по списък, на основание чл.25, ал.1 от ПМС №
11/19.01.2005 г. и решение № 20/24.02.2005 г. на Общински съвет Бургас.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Актуализация на извънбюджетни фондови
сметки за 2005 г.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 45 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Одобрява разкриването на извънбюджетни сметки в евро по
международна програма “Сократ” на НБУ “Михаил Лъкатник” и ГРЕ
“Г.С.Раковски”.
2. Увеличава приходите и разходите на извънбюджетни сметки на
основание чл.42 от ЗОБ за 2005 г. с 21 703 лв., както следва:
Приход
(лева)

Разход
(лева)

НБО “Михаил Лъкатник”
9 662
9 662
ГРЕ “Г.С.Раковски”
12 041
12 041
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Обезпечаване финансирането на социална услуга
“Защитени жилища за хора с умствена изостаналост” в Община Бургас от
местни приходи.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 45 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА бюджет от 15 000 лв. за дофинансиране на държавна
дейност “Защитени жилища”, по параграфи от ЕБК, както следва:
§ 1013
постл. инвентар и облекло
1 600 лв.
§ 1014
уч. и научни разх. и книги
200 лв.
§ 1015
материали
9 880 лв.
§ 1020
разходи за външни услуги
3 320 лв.
за обзавеждане и оборудване на “Защитени жилища за хора с умствена
изостаналост” в Община Бургас, кв. “Акациите”, ул. “Венелин”, съгласно
приложен опис в Приложение № 1.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на “Спортни имоти, паркинги
и гаражи –Бургас” ЕООД и създаване на ОП “Спортни имоти,
паркинги и гаражи” и приемане на Правилник на последното.
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
І. 1. Прекратява “Спортни имоти, паркинги и гаражи” ЕООД – гр.Бургас,
вписано в Търговския регистър на Бургаския окръжен съд по ф.д. № 69/2002 г.,
със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. “Александър Батенберг” №
2, представлявано от
управителя Георги Димитров Йорданов – ЕГН
2. Открива производство по ликвидация на “Спортни имоти, паркинги и
гаражи” ЕООД – гр.Бургас, вписано в Търговския регистър на
Бургаския окръжен съд по ф.д. № 69/2002 г., със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ул. “Александър Батенберг” № 2,
представлявано от управителя Георги Димитров Йорданов – ЕГН
3. Определя срок, в който трябва да завърши ликвидацията – 9 /девет/
месеца, считано от датата на вписване на настоящите решения в
Търговския регистър на Бургаски окръжен съд, по партидата на
дружеството.

4. Определя за ликвидатор на дружеството – Станислав Милчев Касъров
– ЕГН
с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. “Пробуда” № 56.
5. Определя възнаграждение на ликвидатора, в размер на 900
/деветстотин/ лева общо, за целия срок на ликвидация.
ІІ. Създава Общинско предприятие “Спортни имоти, паркинги и гаражи”
– гр.Бургас и приема Правилник на същото – Приложение № 1.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на ПУП–ПРЗ и Паркоустройствен план за
разширение на Гробищен парк – м.с.Черно море и с.Рудник.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 45 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ и Паркоустройствен план за разширение на
Гробищен парк на м.с. Черно море и с. Рудник.
2. Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14-дневен
срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Бургас,
пред Бургаски окръжен съд.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна на ПУП–ПРЗ на терени, предвидени за
озеленяване и благоустрояване в ж.к. ”Изгрев”, Приморски парк – Бургас и
с.Банево.
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на ПУП – ПРЗ, за УПИ ІV в кв.65 по
плана на с. Банево, за отреждане на УПИ за имот с пл.№ 932 за
нискоетажно жилищно застрояване.
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на ПУП – ПРЗ на кв.27, ж.к.
Изгрев” за създаване на УПИ за имот с пл.№ 71, с обслужване от
изградения паркинг до бл. № 72 и запазване на съществуващата
едроразмерна растителност.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на ПРЗ на Приморски парк за УПИ ІІІ
– 2433 за проучване на възможността от увеличаване на размерите на
УПИ ІІІ при запазване на съществуващата едроразмерна растителност.
4. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ І в кв.13,
ж.к. “Изгрев”, за създаване на УПИ за имоти с пл.№№ 55, 56, 57 и 34 и
отреждането им за ниско етажно застрояване.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от поименното гласуване, със 17 гласа “за”,
Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка с
направените допълнения от Комисията по законност и обществен ред.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
8. Докладна записка от Руско Хънков – управител на “Бургаски пазари”
ЕООД, относно: Провеждане на търг с явно наддаване по чл.17, ал.3 от
НУР, при които Община Бургас упражнява правата си на собственик върху
общинската част на капитала на търговските дружества, за отдаване под
наем на имот с начална тръжна цена над 1 000 лв., находящ се върху терена
на Централен пазар “Краснодар”, включен в капитала на “Бургаски пазари”
ЕООД.
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за
отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски обект,
включен в капитала на “Бургаски пазари” ЕООД, с полезна площ от
115 кв.м., представляващ блок № 6–ІІІ, съгласно скица, с
предназначение за кафе–аперитив, находящ се в гр.Бургас –
Централен пазар “Краснодар”, кв.43, УПИ І по плана на ж.к.
“Възраждане”, с граници: изток – ул. “Ивайло”; запад – ТК
“Краснодар”; север – ул. “Св.Климент Охридски”; юг – Централен
пазар “Краснодар”.
2. Определя начална тръжна цена на месечен наем, в размер на 1 850 лв
3. Определя стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна
цена.

4. Утвърждава тръжна документация – неразделна част от решението,
както следва:
молба – приложение № 1;
декларация – приложение № 2;
проектодоговор – приложение № 3;
5. Определя цена на един комплект тръжни документи на 20 лева, които
да се закупуват от касата на “Бургаски пазари” ЕООД, гр.Бургас, ТК
“Краснодар”, ет.1.
6. Определя депозит за участие в търга, в размер на 2 000 лева.
Депозитната вноска да се внася в касата на “Бургаски пазари” ЕООД,
гр.Бургас, ТК “Краснодар”, ет.1.
Обявените суми са без ДДС.
7. Оглед на имота, предмет на търга, да се извърши на десетия ден /ако е
почивен – в първия работен ден след него/, след датата на обявяване
на търга в местен всекидневник от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч.
8. Търгът да се проведе на тридесетия ден /ако е почивен – в първия
работен ден след него/ 05 г. от 10 ч. след датата на публикацията, в
определено от тръжната комисия място.
9. При непровеждане на търга, повторен търг да се проведе в
десетдневен срок, след първата обявена дата., 05 г.
10. Заявления за участие в търга да се приемат до 14 часа на
предпоследните дни, преди датите, определени за провеждане на
търга., 05 г. в деловодството на “Бургаски пазари” ЕООД, гр.Бургас,
ТК “Краснодар”, ет.1.
11. Избира тръжна комисия, в състав от 7 души, както следва:
1.) Георги Димитров Николов
- общински съветник
2.) Димитър Паунков Колев
- общински съветник
3.) Иванка Колева Кирякова
- общински съветник
4.) Христо Василев Кръстев
- общински съветник
5.) Симеон Георгиев Георгиев
- общински съветник
6.) Представител на Община Бургас
7.) Представител на “Бургаски пазари” ЕООД
В състава на тръжната комисия задължително се включва правоспособен
юрист, съгласно изискванията на чл.17, ал.6 от Наредбата за условията и реда,
при които Община Бургас упражнява правата си на собственик върху
общинската част от капитала на търговските дружества.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общинските съветници от групата на “СДС и
коалиция”, относно: Изпълнение на процедура по констатиране на
строежите, които подлежат на премахване по чл.179 от ЗУТ.
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение на водещата Постоянна
комисия по устройство и развитие на територията, благоустрояване и
комунални дейности на Общински съвет – Бургас.
2. НЕ ПРИЕМА предложената редакция от г-н Бранимир Петров,
обединена с предложението на г-н Костадин Марков.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне място за поставяне на паметна плоча на Петко
Пейчев на читалище “Съгласие”, гр.Българово.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за поставяне паметна плоча на културния деятел
Петко Пейчев на фасадата на читалище “Съгласие” – гр.Българово.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна в списъка за изплащане на транспортни разходи
на длъжностни лица, които имат право на същите.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. УТВЪРЖДАВА правото на транспортни разходи на Хриска Зафирова
Германова – кметски наместник на с. Брястовец.
2. Транспортните разходи да се отчитат с билети – по 10 билета на
месец, с единична цена 1.80 лв.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Антонио Душепеев – общински съветник от
групата на “СДС и коалиция”, относно: Предоставяне на помещения и
откриване на щат за раздавателен пункт на Детска млечна кухня в района на
ж.к. “Братя Миладинови”, ж.к. “Възраждане” и улиците “Левски” и “Сан
Стефано”.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРЕПОРЪЧВА на Общинската администрация да разкрие раздавателен
пункт на Детска млечна кухня, обслужващ посочения в докладната записка
район на град Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Финансиране строителството на обект “Туристически
информационен център на Община Бургас в подлеза на ДСК”.
…………………………………………………………………..
/Оттеглена от вносителя/
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Тодор Стойчев Стамболиев – общински
съветник, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър
Костадинов Костадинов.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 45 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА еднократна финансова помощ, в размер на 4 000 /четири
хиляди/ лева на Петър Костадинов Костадинов – ЕГН
, от с.Ветрен,
ул. “Ал.Стамболийски” № 9, Община Бургас, Област Бургас, за оперативно
лечение и закупуване на медикаменти.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Златко Георгиев Янков – изпълнителен
директор на “ПФК Черноморец 919” ЕАД – Бургас, относно: Определяне
размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на
директорите на “ПФК Черноморец-919” ЕАД, гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ гаранция за управление на членовете на Съвета на
директорите на “ПФК ЧЕРНОМОРЕЦ–919” ЕАД, гр.Бургас в размер, както
следва:
1. Златко Георгиев Янков
– 2 250 /две хил.двеста и петдесет/ лв.
2. Васил Ангелов Григоров
– 450 /четиристотин и петдесет/ лв.
3. Валентин Костов Делиминков – 450 /четиристотин и петдесет/ лв.
4. Пенчо Стоянов Черкезов
– 450 /четиристотин и петдесет/ лв.
5. Димитър Петров Димитров – 450 /четиристотин и петдесет/ лв.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
16. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ от общински съветници, относно: Удостояване със
звание “Почетен гражданин на гр.Бургас”.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 3,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на Бургас” /посмъртно/
ЖЕНИ БОЖИЛОВА ПАТЕВА.
2. Удостоява със званието “Почетен гражданин на Бургас” –
МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ.
3. Удостоява със званието “Почетен гражданин на Бургас” –
з.м.с. ДИМО АНГЕЛОВ ТОНЧЕВ.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в Промишлена зона ”Юг – запад”,
гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се извърши продажба, чрез провеждане на търг с явно наддаване по
реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общински имоти и вещи, приета от Общински съвет Бургас, на недвижими
имоти, находящи се в гр.Бургас, Промишлена зона “Юг” – запад”, както
следва:
1. УПИ VІ в кв.3 с площ 2592 кв.м., находящ се в ПЗ Юг – запад”,
гр.Бургас, отреден за производствено-складова база, при граници:
изток – улица; запад – свободен терен; север – имот пл.№ 6 на
“Гражданска защита”; юг – УПИ VІІ с начална тръжна цена 103 680
/сто и три хиляди шестстотин и осемдесет/ лева.
2. УПИ VІІІ в кв.3 с площ 1811 кв.м., находящ се в ПЗ “Юг – запад”,
гр.Бургас, отреден за производствено-складова база, при граници:
изток – улица; запад – частна фирма и свободен терен; север – УПИ
VІІ; юг – улица, с начална тръжна цена 72 440 /седемдесет и две
хиляди четиристотин и четиридесет/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, находящ се на ул. ”Христо Фотев” № 21, гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОБЩИНА БУРГАС предоставя на Спортен клуб на глухите “Спорт –
Туризъм – Здраве” – сдружение с нестопанска цел, със седалище и адрес на
управление гр.Бургас, ул. “Цар Самуил” № 55 – партер, регистрирано по
фирмено дело № 1989/2005 г. по описа на Бургаски окръжен съд и вписано с
партиден № 71, том 3, стр.рег. 5, стр.54, данъчен № 4020032524, БУЛСТАТ
102928664, представлявано от членовете на Управителния съвет: Йордан
Божилов Георгиев, Камен Стойков Стоянов, Станимир Димитров Ибришимов,
под наем за срок от 5 /пет/ години, недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ едноетажна сграда, находяща се на ул. “Христо
Фотев” № 21 /бивша ул. “Факийска”/, гр.Бургас, в имот № 15 в кв.140 по плана
на западна ЦГЧ – Бургас, състояща се от две стаи и коридор с полезна площ
41.86 кв.м., при граници: изток – улица; запад – вътрешен двор; север –
вътрешен двор; юг – ул. “Христо Фотев” /бивша ул. “Факийска”/, срещу
заплащане на месечен наем, в размер на 45.00 /четиридесет и пет/ лева /без
ДДС/.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в имот, находящ се в гр.Бургас, УПИ ХІ – 207, 208, 209,
кв.151 по плана на ЗЦГЧ, ул. ”Гладстон” № 61 и ул. ”Левски” № 55.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 2,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ПРОДАДЕ на Вълчо Атанасов Пеев с ЕГН –
и
постоянен адрес ул. “Александровска” № 119, вх.В, ет.2, ап.5; Пламен Янчев
Янев с ЕГН –
и постоянен адрес ж.к. Изгрев” бл.32, вх.Г, ет.3;
Ирена Янчева Стефанова с ЕГН –
и постоянен адрес ж.к.
“Изгрев”, бл.5, вх.Г, ет.3; Стоян Пенев Николов с ЕГН –
и
постоянен адрес ж.к. “Славейков”, бл.58, вх.3, ет.14; Петър Великов Николов
с ЕГН –
и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Лазур” бл.108, вх.Б,
ап.десен, всички от гр.Бургас, недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 165.00 кв.м. ид.части от урегулиран поземлен имот № ХІ – 207,
208, 209, кв.151 по плана на ЗЦГЧ гр.Бургас, целият с площ 400.00 кв.м., при
граници: изток – УПИ Х-206; запад – ул. “Гладстон”; север – УПИ ХІІ-210; юг
– ул. “В.Левски”, за сумата от 80 000 /осемдесет хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, на Регионално сдружение с нестопанска цел “Диабетни
грижи” – Бургас.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ОТДАДЕ под наем на Регионално сдружение с нестопанска
цел “Диабетни грижи” гр.Бургас, със седалище и адрес на управление
гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови”, ул. Янтра” № 28, ет.2, регистриран по
фирмено дело № 1565/05.04.1994 г. на Бургаски окръжен съд, данъчен №
102002455, БУЛСТАТ – 1059027, представлявано от Радка Жекова Станчева с
ЕГН –
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ
се в гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови”, бел. “Сан Стефано”, зад блок № 71,
представляващ три помещения с обща полезна площ от 78.22 кв.м., при
граници: изток – бул. “Демокрация”; запад – бл. № 71; север – ул. “Калофер”;
юг – външен зид, за база за работа с хора с увредено от “захарен диабет”
здраве, за срок от 5 /пет/ години, при месечна наемна цена 42.00 /четиридесет и
два/ лева /без ДДС/.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на Асоциация “Деметра” за ползване под
наем на помещения в недвижим имот – частна общинска собственост.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа “за”, против – 0,,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРЕДОСТАВЯ на Асоциация “Деметра” гр.Бургас – сдружение с
нестопанска цел, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.
“Александровска” № 123, вх.А, ет.2, регистрирано по фирмено дело №
3639/1997 г. по описа на Бургаски окръжен съд и вписано с партиден № 217,
том 7, стр.128, данъчен № 1021280786, БУЛСТАТ – 1021511450,
представлявано от председателя на управителния съвет Дияна Георгиева
Видева с ЕГН –
, за създаване Дом за временно настаняване на
жертви на домашно насилие, недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ масивна едноетажна сграда, находяща се в УПИ ІV, кв.19 в кв.
“Акации”, ул. “Венелин” № 10, гр.Бургас, със застроена площ 131.50 кв.м.,
срещу заплащане на месен наем, в размер на 40.00 /четиридесет/ лева /без
ДДС/, за срок от 5 /пет/ години.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от г-н Бранимир Петров – общински съветник,
относно предложение за избор на контрольор на “Медицински център-ІІБургас” ЕООД.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Прекратява договора за възлагане контрола на “Медицински центърІІ-Бургас” ЕООД с контрольора Пейчо Жеков Съчмалиев.
2. Избира Екатерина Николаева Капрова с ЕГН
за
контрольор на “Медицински център-ІІ-Бургас” ЕООД – Бургас, със
същите правомощия и в срока на досегашния контрольор, на чието
място встъпва.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 28
На 31.10.2005 г. (понеделник), гр.Бургас, в съответствие с изискванията
на чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 ч.
се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ликвидационната комисия на “Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – гр.Бургас, във
връзка с решение на Постоянната комисия по законност и обществен ред.
…………………………………………………………………..
Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа “за”, против – 0,
въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДА СЕ ОТПУСНЕ временен безлихвен заем на ликвидаторите на
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД - Бургас, в
размер на:
800 лева – за обяви за търгове в местни и два национални
ежедневника и Държавен вестник;
1 200 лева – за организация и провеждане на търга;
1 230 лева – за Акт на НОИ и лихва върху него за 12 месеца;
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

