ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25 ноември 2005 година /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
След гласуване, Общинският съвет – Бургас прие за разглеждане, следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Програма за енергийната ефективност на Община Бургас
за 2006 година
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на недвижим имот – публична общинска
собственост, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Бургас
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Кънчо Марангозов, д-р Георги Матев и д-р
Антонио Душепеев – общински съветници, относно: Осигуряване на
субсидия за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на ОАРИЛ
при “МБАЛ” АД, гр.Бургас
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бранимир Петров, Георги Дракалиев и Зияд Ел
Масри – общински съветници от Коалиция “Център”, относно
целенасочени действия на Общинска администрация и Общински съвет за
улесняване живота на хората в неравностойно положение
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на помещение в имот – частна
общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел “Постоянство”, със
седалище в гр.Бургас
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищно помещение – общинска

собственост, находящо се в сградата на ул. “Шейново” № 24, гр.Бургас, за
нуждите на Фондация “Зеленият Бургас”
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж, получил траен
градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост, УПИ І в
кв.30 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот, получил траен
градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост, УПИ І в
кв.12 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот, получил траен
градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост – УПИ VІ,
кв.12 по плана на ж.к. “Лазур”, гр.Бургас
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Извършване на замяна на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, кв.13, УПИ ІІ617, с недвижим имот – собственост на Анка Минчева Грозлекова, Петър
Минчев Дойчев и Ирина Минчева Дойчева
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска
собственост, находящи се в с.Твърдица и с.Димчево, Община Бургас
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, намиращ се в с.Банево, Община Бургас
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в с.Ветрен, Община Бургас
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общинските съветници от групата на “СДС и
коалиция”, относно: Предоставяне на подходящо помещение за откриване
за аптека в кв. “Акациите”, гр.Бургас на “Аптеки” ЕООД, гр.Бургас

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне размера на местните такси и цени на услуги и
права предоставяни от Общината и базисни наемни цени за 2006 година
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСК от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне размера на такса за битови отпадъци за 2006
година
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Снежана Христова Пренерова – зам.председател на Общински съвет, относно: Отпускане на еднократна
финансова помощ на Бисер Атанасов Чакъров
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Поправка на явна фактическа грешка в решение на
Общински съвет – Бургас, прието по т. 28.1. от дневния ред на проведеното
на 28.07.2005 г., заседание
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Поправка на явна фактическа грешка в
решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 13, Протокол №
27/29.09.2005 година
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения – частна
общинска собственост, за временно и безвъзмездно ползване на
Министерството на околната среда и водите
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Списък – предложение за обекти от общинската пътна
мрежа, изграждането, реконструкцията или ремонта на които, да бъдат
включени за финансиране през 2006 година

23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на потенциални площадки за изграждане на

Регионално депо за отпадъци за извършване на детайлни предпроектни
проучвания
24. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на деца –
сираци
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промени в дейност “Образование” от началото на
учебната 2005-2006 година
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ликвидаторите на “Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина” ЕООД, относно: Отпускане на сума за
възнаграждение на охранителите
27. Питания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Програма за енергийната ефективност на Община Бургас
за 2006 година
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
УТВЪРЖДАВА Общинска програма за енергийна ефективност на
Община Бургас за периода 2006–2007 година, приложена неразделно към
протокола.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на недвижим имот –
публична общинска собственост, за нуждите на Център за спешна
медицинска помощ – Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се предостави на ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ –
гр.Бургас, БУЛСТАТ 812000140, данъчен № 1021356499, безвъзмездно за
управление за срок от 5 /пет/ години, недвижим имот – публична общинска
собственост, представляващ: комплекс от едноетажни сгради, включващ
авторемонтна работилница, гаражни клетки и обслужващи помещения с обща
застроена площ от 424.00 кв.м., находящ се в имот пл.№ 917 в кв.135 по плана
на гр.Бургас, при граници: изток – бул. “Демокрация”; запад –
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
Бургас” ЕООД; север – ул. “Иван Богоров”; юг – “Бурмедика” ООД.
……………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Кънчо Марангозов, д-р Георги Матев
и д-р Антонио Душепеев – общински съветници, относно:
Осигуряване на субсидия за закупуване на медицинска апаратура за
нуждите на ОАРИЛ при “МБАЛ” АД, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
СУМАТА от 300 000 лева за закупуване на наркозна и дихателна
апаратура за нуждите на Отделението за анестезия и реанимация и интензивно
лечение към “Многопрофилна болница за активно лечение –Бургас” АД да
бъде предвидена в бюджета на Община Бургас за 2006 година.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бранимир Петров, Георги Дракалиев и
Зияд Ел Масри – общински съветници от Коалиция “Център”,
относно целенасочени действия на Общинска администрация и
Общински съвет за улесняване живота на хората в неравностойно
положение
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Обявява 2006 година за Година на хората в неравностойно положение
в Община Бургас.
2. Възлага на Общинската администрация да проучи, анализира и
остойности, следното:
Изграждане на подстъпи от уличното платно към тротоарите на
възловите кръстовища в града, обозначени със съответните пътни
знаци;
Инсталиране на звукова сигнализация към светофарите;
Изграждане на рампи за достъп до сградите с обществено и
административно предназначение, културните средища /Театър за
драма, опера и балет, Драматичен театър “Адриана Будевска”,
Куклен театър, Регионална библиотека “П.К.Яворов”/;

Изграждане на рампи за достъп до поне едно училище и детска
градина във всеки жилищен район на град Бургас;
Закупуване на 6 броя специализирани микробуса за превоз на хора
с увреждания;
3. Средствата за финансиране реализацията на посочените в т.2
мероприятия да бъдат планирани в бюджета на Община Бургас за
2006 година.
………………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещение в имот –
частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел
“Постоянство”, със седалище в гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, със 7 гласа “за”, против – 2,
въздържали се – 23,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
………………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищно
помещение – общинска собственост, находящо се в сградата на ул.
“Шейново” № 24, гр.Бургас, за нуждите на Фондация “Зеленият
Бургас”
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години на ФОНДАЦИЯ
“ЗЕЛЕНИЯТ БУРГАС”, регистрирана с решение по ф.д. № 75/1999 г. на
Бургаски окръжен съд, БУЛСТАТ 102238268, Данъчен № 1021317760,
нежилищно помещение № 4, с полезна площ 48.80 /четиридесет и осем цяло и
осемдесет/ кв.м., при граници: изток – външен зид откъм ул. “Шейново”; запад
– външен зид; север – помещение № 5; юг – стълбищна клетка, находящо се в
партерния етаж на сградата на ул. “Шейново” № 24, гр.Бургас, актувана с Акт
№ 517/05.11.1997 г. за частна общинска собственост, срещу заплащане на
месечен наем в размер на 60.00 /шестдесет/ лева, без ДДС.
……………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж, получил траен
градоустройствен статут в имот – частна общинска собственост, УПИ
І в кв.30 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на ЕМИЛ ТОДОРОВ ЯНЕВ – ЕГН
и постоянен адрес ж.к. “Изгрев”, бл.54, вх.6, ет.8, за обект
“Павилион кафе – сандвичи”, находящ се северозападно от бл.53, ж.к.
“Изгрев”, представляващ едноетажна сграда със застроена площ 78.00 кв.м.,
при граници: северозапад – улица; североизток – блок № 53; югозапад – улица;
югоизток – блок № 53, построена по реда на отменения чл.120, ал.4 от
ППЗТСУ и получил траен градоустройствен статут, в недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.30, по плана на ж.к.
“Изгрев”, гр.Бургас, за сумата 17 160 /седемнадесет хиляди сто и шестдесет/
лева.
………………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот,
получил траен градоустройствен статут в имот – частна общинска
собственост, УПИ І в кв.12 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на КЕРАНКА НИКОЛОВА КОЛЕВА –
ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Гладстон” и ИВАНКА
ВАСИЛЕВА ТОДОРЛИЕВА – ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас,
ж.к. “П.Р.Славейков”, бл.76, вх.6, ет.1, ап.3, за обект “Сладкарница и магазин
за хранителни стоки”, находящ се западно от бл.15, ж.к. “Изгрев”,
представляващ едноетажна сграда със застроена площ 140 кв.м., при граници:
изток – улица; запад – зелени площи; север – временен обект; юг – временен
обект, построен по реда на отменения чл.120, ал.4 от ППЗТСУ и получил траен
градоустройствен статут, в недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ І в кв.12, по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас, за сумата
30 800 /тридесет хиляди и осемстотин/ лева.
………………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот,
получил траен градоустройствен статут в имот – частна общинска
собственост – УПИ VІ, кв.12 по плана на ж.к. “Лазур”, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на ИВАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.46, вх.”Г”, ет.3, за
обект “Магазин за хранителни стоки”, представляващ едноетажна сграда със
застроена площ 106.07 кв.м., находяща се в УПИ VІ, кв.12, отреден за КОО по
плана на ж.к. “Лазур”, гр.Бургас, частна общинска собственост, целият с площ
970 кв.м., при граници: североизток – ул. “Перущица”; югозапад – ул. “Батак”;
югоизток – ул. “Копривщица”; северозапад – УПИ V, VІІ-а, VІ, за сумата от
34 000 /тридесет и четири хиляди/ лева.
……………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване на замяна на недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Лазур”,
кв.13, УПИ ІІ-617, с недвижим имот – собственост на Анка Минчева
Грозлекова, Петър Минчев Дойчев и Ирина Минчева Дойчева
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 24 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 8,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в с.Твърдица и с.Димчево,
Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се извърши продажба на недвижими имоти, частна общинска
собственост чрез провеждане на търг по реда на Глава Седма от НРПУРОИВ,
приета от Общински съвет – Бургас, както следва:
1. УПИ VІІІ в кв.3 с площ от 897 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ ІХ, югозапад-УПИ VІІ, югоизток-улица,
северозапад-край на регулацията, отреден за жилищно строителство с начална
тръжна цена 7020 лв., актуван с акт № 4047 за частна общинска собственост.
2. УПИ І в кв.6 с площ от 928 кв.м. по плана на с.Твърдица при граници:
североизток-УПИ ІІ, югозапад-улица, югоизток-УПИ ХVІІІ, северозапад-край
на регулацията, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 7260
лв., актуван с акт № 3540. за частна общинска собственост.
3. УПИ ІІ в кв.6 с площ от 772 кв.м. по плана на с.Твърдица при граници:
североизток-улица, югозапад-УПИ І, югоизток-УПИ ІІІ, северозапад-край на
регулацията, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 6040
лв., актуван с акт № 3541 за частна общинска собственост.
4. УПИ ІІІ в кв.6 с площ от 690 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-улица, югозапад-УПИ ХVІІІ, югоизток-УПИ ІV,
северозапад-УПИ ІІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
5400 лв., актуван с акт № 3542 за частна общинска собственост.

5. УПИ ІV в кв.6 с площ от 693 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-улица, югозапад-УПИ ХVІІ, югоизток-УПИ V,
северозапад-УПИ ІІІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
5420 лв., актуван с акт № 3543. за частна общинска собственост.
6. УПИ V в кв.6 с площ от 794 кв.м. по плана на с.Твърдица при граници:
североизток-улица, югозапад-УПИ ХVІ, югоизток-УПИ VІ, северозапад-УПИ
ІV, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 6220 лв., актуван
с акт № 3544. за частна общинска собственост.
7. УПИ ХV в кв.6 с площ от 862 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ VІ, югозапад-улица, югоизток-УПИ ХІV,
северозапад-УПИ ХVІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна
цена 6750 лв., актуван с акт № 3729. за частна общинска собственост.
8. УПИ ХVІ в кв.6 с площ от 908 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ V, югозапад-улица, югоизток-УПИ ХV,
северозапад-УПИ ХVІІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна
цена 7100 лв., актуван с акт № 3730 за частна общинска собственост.
9. УПИ ХVІІ в кв.6 с площ от 789 кв.м по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ ІV, югозапад-улица, югоизток-УПИ ХVІ,
северозапад-УПИ ХVІІІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна
цена 6170 лв., актуван с акт № 3545. за частна общинска собственост.
10. УПИ ХVІІІ в кв.6 с площ от 763 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ ІІІ, югозапад-улица, югоизток-УПИ ХVІІ,
северозапад-УПИ І, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
6000 лв., актуван с акт № 3546. за частна общинска собственост.
11. УПИ І в кв.7 с площ от 718 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ ІІ, югозапад-улица, югоизток-УПИ Х, северозападкрай на регулацията, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
5620 лв., актуван с акт № 3481 за частна общинска собственост.
12. УПИ ІІ в кв.7 с площ от 680 кв.м по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-улица, югозапад-УПИ І, югоизток-УПИ ІІІ, северозападкрай на регулацията, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
5320 лв., актуван с акт № 3482 за частна общинска собственост.
13. УПИ ІІІ в кв.7 с площ от 654 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-улица, югозапад-УПИ Х, югоизток-УПИ ІV,
северозапад-УПИ ІІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
5120 лв., актуван с акт № 3483 за частна общинска собственост.
14. УПИ ІV в кв.7 с площ от 702 кв.м по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-улица, югозапад-УПИ ІХ, югоизток-УПИ V и VІ,
северозапад-УПИ ІІІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
5500 лв., актуван с акт № 3484 за частна общинска собственост.

15. УПИ ІХ в кв.7 с площ от 632 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ ІV, югозапад-улица, югоизток-УПИ VІІ и VІІІ,
северозапад-УПИ Х, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
4950 лв., актуван с акт № 3485 за частна общинска собственост.
16. УПИ Х в кв.7 с площ от 668 кв.м по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ ІІІ, югозапад-улица, югоизток-УПИ ІХ,
северозапад-УПИ І, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
5230 лв., актуван с акт № 3486 за частна общинска собственост.
17. УПИ ІІІ в кв.8 с площ от 870 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ ІV, югозапад-УПИ І и ІІ, югоизток-УПИ ХV,
северозапад-улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
6810 лв., актуван с акт № 4051 за частна общинска собственост.
18. УПИ ІV в кв.8 с площ от 880 кв.м по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ V, югозапад-УПИ ІІІ, югоизток-УПИ ХІV,
северозапад-улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
6880 лв., актуван с акт № 4052 за частна общинска собственост.
19. УПИ V в кв.8 с площ от 777 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ VІ, югозапад-УПИ ІV, югоизток-УПИ ХІІІ,
северозапад-улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
6080 лв., актуван с акт № 4053 за частна общинска собственост.
20. УПИ VІ в кв.8 с площ от 724 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ VІІ, югозапад-УПИ V, югоизток-УПИ ХІІІ,
северозапад-улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
5670 лв., актуван с акт № 4054 за частна общинска собственост.
21. УПИ VІІ в кв.8 с площ от 978 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ VІІІ и ІХ, югозапад-УПИ VІ, югоизток-УПИ ХІІ,
северозапад-улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
7650 лв., актуван с акт № 4055 за частна общинска собственост.
22. УПИ VІІІ в кв.8 с площ от 857 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-улица, югозапад-УПИ VІІ, югоизток-УПИ ІХ,
северозапад-улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
6700 лв., актуван с акт № 4056 за частна общинска собственост.
23. УПИ ІХ в кв.8 с площ от 741 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-улица, югозапад-УПИ VІІ, югоизток-УПИ Х и ХІ,
северозапад-УПИ VІІІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна
цена 5800 лв., актуван с акт № 4057 за частна общинска собственост.
24. УПИ ХІІ в кв.8 с площ от 748 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ ХІ, югозапад-УПИ ХІІІ, югоизток-улица,
северозапад-УПИ VІІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна
цена 5850 лв., актуван с акт № 3508 за частна общинска собственост.

25. УПИ І в кв.15 с площ от 883 кв.м.по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ ІІ, югозапад-улица, югоизток-УПИ ІХ,
северозапад-улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
6910 лв., актуван с акт № 3471 за частна общинска собственост.
26. УПИ ІІ в кв.15 с площ от 735 кв.м по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ ІІІ, югозапад-УПИ І и ІХ, югоизток-УПИ VІІ и
VІІІ, северозапад-улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна
цена 5750 лв., актуван с акт № 472 за частна общинска собственост.
27. УПИ ІІІ в кв.15 с площ от 767 кв.м по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ ІV, югозапад-УПИ ІІ, югоизток-УПИ VІ и VІІ,
северозапад-улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
6000 лв., актуван с акт № 3473 за частна общинска собственост.
28. УПИ ІV в кв.15 с площ от 765 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-УПИ V, югозапад-УПИ ІІІ, югоизток-УПИ VІ,
северозапад-улица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена
6000 лв., актуван с акт № 3474 за частна общинска собственост.
29. УПИ V в кв.15 с площ от 880 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: изток-УПИ Х, югозапад-УПИ ІV, югоизток-УПИ VІ, северозападулица, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 6890 лв.,
актуван с акт № 3475 за частна общинска собственост.
30. УПИ VІ в кв.15 с площ от 1200 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: изток-УПИ Х, запад-УПИ VІІ, север-УПИ ІІІ,VІ и V, юг-улица,
отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 9380 лв., актуван с
акт № 3476 за частна общинска собственост.
31. УПИ VІІ в кв.15 с площ от 860 кв.м по плана на с.Твърдица при
граници: изток-УПИ VІ, запад-УПИ VІІІ, север-УПИ ІІ и ІІІ, юг-улица, отреден
за жилищно строителство с начална тръжна цена 6730 лв., актуван с акт №
3477 за частна общинска собственост.
32. УПИ VІІІ в кв.15 с площ от 797 кв.м по плана на с.Твърдица при
граници: изток-УПИ VІІ, запад-УПИ ІХ, север-УПИ ІІ, юг-улица, отреден за
жилищно строителство с начална тръжна цена 6240 лв., актуван с акт № 3478
за частна общинска собственост.
33. УПИ ІХ в кв.15 с площ от 1019 кв.м по плана на с.Твърдица при
граници: изток-УПИ VІІІ, югозапад-улица, северозапад-УПИ І, североизтокУПИ ІІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 7970 лв.,
актуван с акт № 3479 за частна общинска собственост.
34. УПИ І в кв.17 с площ от 873 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: изток-УПИ ІІ, югозапад-улица, югоизток-УПИ VІ, север-улица,
отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 6830 лв., актуван с
акт № 3501 за частна общинска собственост.

35. УПИ ІІІ в кв.17 с площ от 756 кв.м по плана на с.Твърдица, ведно с
масивна сграда застроена на 34.98 кв.м., състояща се от стая и склад, при
граници: изток-УПИ ІV, запад-УПИ ІІ, север-улица, юг-УПИ VІ, отреден за
жилищно строителство с начална тръжна цена 6380 лв., актуван с акт № 3502
за частна общинска собственост.
36. УПИ VІІ в кв.17 с площ от 960 кв.м. по плана на с.Твърдица при
граници: изток-край на регулацията, югозапад-улица, югоизток-УПИ VІІІ,
север-УПИ VІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 7510
лв., актуван с акт № 3504 за частна общинска собственост.
37. УПИ VІІІ в кв.17 с площ от 889 кв.м по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-край на регулацията, югозапад-улица, югоизток-УПИ ІХ,
северозапад-УПИ VІІ, отреден за жилищно строителство с начална тръжна
цена 6960 лв., актуван с акт № 3505 за частна общинска собственост.
38. УПИ ІХ в кв.17 с площ от 930 кв.м по плана на с.Твърдица при
граници: североизток-край на регулацията, югозапад-улица, югоизток-край на
регулацията, северозапад-УПИ VІІІ, отреден за жилищно строителство с
начална тръжна цена 7280 лв., актуван с акт № 3506 за частна общинска
собственост.
39. УПИ І-124 в кв.13 с площ от 386 кв.м по плана на с.Димчево при
граници: изток-УПИ ІІ-125, запад-край на регулацията, север-улица, юг-край
на регулацията, отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 2270
лв., актуван с акт № 3156 за частна общинска собственост.
40. УПИ ХХV в кв.17 с площ от 440 кв.м. по плана на с.Димчево при
граници: изток-улица, запад-УПИ ХХІV, север-УПИ ХІ, юг-УПИ ХІІІ, отреден
за жилищно строителство с начална тръжна цена 2600 лв., актуван с акт №
3347 за частна общинска собственост.
……………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в с.Банево, Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ИВАН АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ – ЕГН
с постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Гладстон” № 21, недвижим
имот, представляващ 170 кв.м. ид.части от УПИ VІ-630 в кв.43 по плана на
с.Банево, Община Бургас, целият с площ 800 кв.м., при граници: изток – УПИ
VІІ-631; запад – УПИ V-627; север – улица; юг – УПИ ХІ-629, за сумата 5 000
/пет хиляди/ лева.
………………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в с.Ветрен, Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на БОЙКО ЛЮБЕНОВ ШОЙЛЕВ – ЕГН
с
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Македония” № 66, ет.4, недвижим имот,
представляващ 24.00 кв.м. идеални части от УПИ Х-237, кв.24 по плана на
с.Ветрен, Община Бургас, целият с площ 914.00 кв.м., при граници: изток –
улица; запад – УПИ ХХ-238; север – УПИ ІХ-241; юг – УПИ ХІ-236, за сумата
700 /седемстотин/ лева.
………………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общинските съветници от групата на
“СДС и коалиция”, относно: Предоставяне на подходящо помещение
за откриване за аптека в кв. “Акациите”, гр.Бургас на “Аптеки”
ЕООД, гр.Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Бургас да предложи на Общински
съвет за приемане подходящо за откриването на аптека помещение,
отговарящо на санитарно-хигиенните норми, което да бъде предоставено на
общинска фирма “Аптеки” ЕООД, съобразно закона и наредбите,
регламентиращи работата на Общинския съвет и Общинската администрация.
……………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. ДОПЪЛВА разпоредбата на чл.24, ал.1 от Наредбата за определянето
и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас, със следния
текст:
“За деца на самотни майки с баща – неизвестен и деца с един
родител се заплаща 75 % от таксата”.
2. ПРОМЕНЯ чл.12, ал.2 от Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас:
“Таксата за битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски
в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември, до 30
ноември на годината, за която е дължима”.
3. ПРОМЕНЯ чл.12, ал.6, т.1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас, като заличава
следния текст:
“… и Общината е уведомила Териториална данъчна дирекция
“Местни данъци и такси” – Бургас”.

4. ПРОМЕНЯ чл.13, ал.4 от Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас:
“Когато размерът на таксата се определя според количеството
на битовите отпадъци, лицата по чл.12, ал.1 подават декларация
по образец в Дирекция “Приходи от местни данъци, такси и
реклама” при Община Бургас, в срок до 30 ноември на предходната
година. За придобити през годината имоти декларацията се
подава в двумесечен срок от датата на придобиването им”.
5. ИЗМЕНЯ текста на чл.13, ал.4, т.2:
“Преди подаване на декларацията в Дирекция “Приходи от
местни данъци, такси и реклама” при Община Бургас,
обстоятелствата по т.1 се съгласуват с дирекция “ЕУРООС” при
Община Бургас”.
6. ДОПЪЛВА чл.13, ал.4, т.3, както следва:
След “…ал.1” се добавя: “, т.т. 2, 3, 4”.
7. ДОПЪЛВА чл.13, ал.4, т.4, както следва:
След “…декларираните съдове” се добавя: “или генерираното
количество отпадъци е по-голямо от декларирания брой съдове”.
8. ПРОМЕНЯ чл.14, ал.3 от Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас:
“Териториална данъчна дирекция “Местни данъци и такси” –
Бургас” се заменя с: “Дирекция “Приходи от местни данъци,
такси и реклама” при Община Бургас, до 31 декември на
предходната година. За придобити през годината имоти
декларацията се подава в двумесечен срок от датата на
придобиването им или настъпване на особено събитие водещо до
ползване на преференцията”.
……………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне размера на местните такси и
цени на услуги и права предоставяни от Общината и базисни наемни
цени за 2006 година
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА Раздел VІ – “Услуги извършвани от ОП “Спортни имоти,
паркинги и гаражи” от Тарифа за цени за услуги и права,
предоставени от Общината, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2005
година, с направеното допълнение от Постоянната комисия по
бюджет и финанси към т.6 “Паркинги”: Престой за 24 часа за
всички открити паркинги – 4,00 лв.
2. ОТЛАГА за следващото заседание на Общинския съвет
разглеждането на останалата част от докладната записка.
……………………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСК от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне размера на такса за битови
отпадъци за 2006 година
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Одобрява план-сметките за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и
инсталации и поддържане чистотата на територии за обществено
ползване през 2006 година.
2. Приема цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на
битови отпадъци от преместваеми обекти.
3. Приема годишни такси за битови отпадъци за 2006 година, когато
таксата се определя според вида и броя на използваните съдове.
4. Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2006 година.
4.1. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и
вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
предприятия.
4.1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни
имоти на предприятия, намиращи се в строителните граници на
гр.Бургас и кварталите му – 1.7 %0 върху данъчната оценка, от
които:

За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци – 1.0 %0;
За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа
или други съоръжения – 0.2 %0;
За услугата по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване – 0.5 %0;
4.1.2. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни
имоти на предприятия, намиращи се в строителните граници на
гр.Българово, с.Черно море, с.Рудник, с.Банево, с.Ветрен,
с.Изворище, с.Драганово,
с.Брястовец, с.Миролюбово,
с.Маринка, с.Твърдица, с.Димчево, с.Равнец, с.Братово,
Рибарско селище, лесопарк “Росенец” – 5.0 %0 върху данъчната
оценка на имота, от които:
За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци – 3.0 %0;
За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа
или други съоръжения – 0.5 %0;
За услугата по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване – 1.5 %0;
4.2. Размер на годишната такса за битови отпадъци за нежилищни
имоти:
4.2.1. За нежилищни имоти, когато таксата се определя според вида и
броя на използваните съдове, т.е. според количеството –
изчислената стойност по Приложение 3 + 3.0 %0 върху
отчетната стойност на активите (земя и сгради)/, данъчната
оценка от които:
За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и на
битовите отпадъци обезвреждане на битовите отпадъци
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения – изчислената стойност по Приложение 3;
За услугата по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване – 3.0 %0;
4.2.2. За строителните граници на град Бургас и кварталите му, както
и за нежилищни имоти, намиращи се в строителните граници на
гр.Българово, с.Черно море, с.Рудник, с.Банево, с.Ветрен,
с.Изворище,
с.Драганово,
с.Брястовец,
с.Миролюбово,
с.Маринка, с.Твърдица, с.Димчево, с.Равнец, с.Братово,
Рибарско селище, лесопарк “Росенец”, когато таксата се
определя пропорционална – 10 %0 върху данъчната оценка на
имота / отчетната стойност на активите (земя и сгради), от
които:

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци – 6.0 %0;
За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа
или други съоръжения – 1.0 %0;
За услугата по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване – 3.0 %0;
За имотите, намиращи се извън границите на районите,
определени по реда на чл.14, ал.1 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги, се събира
такса за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване в размер на 3.0 %0 върху данъчната оценка на имота /
отчетна стойност на активите (земя и сгради).
За нежилищни имоти, в които преобладаващата част от
работещите са хора със сензорни и физически увреждания – 1.0 %0
върху данъчната оценка / отчетната стойност на активите (земя и
сгради).
За църковни сгради и молитвени домове на вероизповедания,
регистрирани на територията на Община Бургас – 1.0 %0 върху
данъчната оценка на имота / отчетната стойност на активите (земя
и сгради).
За нежилищни имоти, в които се предоставят социални услуги на
деца и / или възрастни хора с увреждания, както и нежилищни
имоти, в които се предоставят социални услуги на деца и / или
възрастни хора в неравностойно положение – 0.1 %0 върху
данъчната оценка на имота / отчетната стойност на активите (земя
и сгради).
……………………………………………………………….

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Снежана Христова Пренерова – зам.председател на Общински съвет, относно: Отпускане на еднократна
финансова помощ на Бисер Атанасов Чакъров
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 24 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 10,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка.
……………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Поправка на явна фактическа грешка в
решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 28.1. от дневния
ред на проведеното на 28.07.2005 г., заседание
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Изменя свое решение по т. 28.1 от Протокол № 26/28.07.2005 г., като на
ред пети вместо “УПИ ІV” да се чете “УПИ V-58”, а на ред шести накрая
вместо “УПИ V-58” да се чете “УПИ ІV”.
……………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Поправка на явна
фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по
т. 13, Протокол № 27/29.09.2005 година
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Поправя допусната явна фактическа грешка в решение по т.13 от
Протокол № 27/29.09.2005 година, като вместо “ДАВА СЪГЛАСИЕ”, да се
чете “НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ”.
………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения –
частна общинска собственост, за временно и безвъзмездно ползване
на Министерството на околната среда и водите
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Да се предостави на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ с адрес – гр.София, ул. “Уилям Гладстон” № 67,
БУЛСТАТ – 131045382, Данъчен № 1220167603, недвижим имот,
представляващ обособени нежилищни помещения с обща полезна
площ 68.21 кв.м., разположени в източната част на имот – частна
общинска собственост, находящ се в партерния етаж на 14-етажна
сграда, построена на ул. “Оборище” № 109 в гр.Бургас, при граници
на целия имот: изток – вътрешен зид до вход “Б”; запад – вътрешен
зид до вход “А”; север – външен зид откъм ул. “Сан Стефано” и юг –
външен зид откъм ЦДГ “А.Розенберг”.
2. Помещенията се отдават безвъзмездно, за срок от 17 /седемнадесет/
календарни месеца.
………………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Списък – предложение за обекти от
общинската пътна мрежа, изграждането, реконструкцията или
ремонта на които, да бъдат включени за финансиране през 2006
година
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Списък – предложение за обекти от общинската пътна мрежа
/приложение “А”/, изграждането, реконструкцията или ремонта на които, да
бъдат включени за финансиране през 2006 година.
………………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на потенциални площадки за
изграждане на Регионално депо за отпадъци за извършване на
детайлни предпроектни проучвания
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 23 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 9,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА следните потенциални площадки за изграждане на
Регионално депо за отпадъци:
№ 17 – Братово, в землището на с.Полски извор, Община Камено, с
площ от 195 дка;
№ 16 – Българово, в землищата на с.Малка поляна, Община Айтос и
гр.Българово, Община Бургас, с площ от 180 дка,
на които да бъдат извършени детайлни предпроектни проучвания – геоложки,
геофизични, хидрогеоложки и хидроложки.
………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
24. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца – сираци
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на ДИАНА ТЕНКОВА
ЛАЗАРОВА – ЕГН
2. Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане персонална пенсия на АНТОНИЙ АТАНАСОВ
ШАРОВ – ЕГН
.
………………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промени в дейност “Образование” от
началото на учебната 2005-2006 година
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Одобрява числеността на персонала, фонд “Работна заплата” и средна
месечна брутна работна заплата по учебни и детски заведения,
считано от 01.10.2005 година, съгласно Приложение № 2 – неразделна
част от докладната записка.
2. Закрива 1 /една/ група ПППД /Предучилищна полудневна подготовка
на деца” и разкрива 1 /една/ група ПДГ /Полудневна детска градина/
към ОУ “Христо Ботев” – с.Черно море, считано от 01.10.2005 година.
………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ликвидаторите на “Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина” ЕООД, относно: Отпускане на
сума за възнаграждение на охранителите
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 2, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отпусната сума, в размер на 11 599.92 лева за
възнаграждения на охранителите на Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина – Бургас.
………………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
На 25.11.2005 г. /петък/, 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 ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
ДЕКЛАРАЦИЯ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
…………………………………………………………………..

НА

След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПОДКРЕПЯ декларация до Министерството на отбраната на Република
България – неразделна част от решението.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ДЕКЛАРАЦИЯ

Общински съвет гр.Бургас настоява Министерството на отбраната да
прехвърли в полза на читалище “Св.Св. Кирил и Методий” военния имот,
върху който е построена сградата в ж.к. “Меден Рудник” – бл.425.
Ние, общинските съветници, категорично изразяваме позицията си, че
никакви икономически цели и интереси не могат да оправдаят отнемането на
имота на единственото в най-големия бургаски комплекс читалище, което от
години развива просветителска и духовна дейност сред жителите на ж.к.
“Меден Рудник”.
Заставаме единно зад справедливата кауза на читалищните работници и
жителите на ж.к. “Меден Рудник” и заявяваме, че ще подкрепим всяка една
тяхна инициатива в името на запазването на читалище “Св.Св. Кирил и
Методий”.
Изразяваме пълната си подкрепа и на искането на Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и резерва – Бургас за стопанисването на свободни военни
имоти на територията на Община Бургас. Убедени сме, че това ще помогне на
хилядите професионалисти от СОСЗР да осъществят правото си на труд и
достойна реализация.
Настояваме за реални и своевременни действия от страна на
Министерството на отбраната.

25.11.2005 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

