ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31 януари 2006 година /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО 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: Допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас на 19.03.2003 г.
/Протокол № 44, т.1 от дневния ред/, изменена с решение от 16.07.2003 г.
/Протокол № 47/ и от 19.12.2003 г. /Протокол № 3/ и Протокол №
16/30.11.2004 г., Протокол № 19/31.01.2005 г., Протокол № 20/24.02.2005
г., Протокол № 22/31.03.2005 г., Протокол № 26/28.07.2005 г., Протокол
№ 29/25.11.2005 г. и Протокол № 31/21.12.2005 г.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в
учредяването на юридическо лице с нестопанска цел /сдружение/ за
общественополезна дейност
3. /1./ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на целева финансова субсидия за
нуждите на “МБАЛ – Бургас” АД
/2./ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници, относно:
Осигуряване на финансови средства в Бюджет – 2006 година на Община
Бургас, за закупуване на съвременна медицинска апаратура за майчиното
и детско здравеопазване в “МБАЛ – Бургас” АД

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за социални разходи
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване на специализиран превоз на деца в една
нощуваща група от ЦДГ № 21, с.Банево по маршрут гр.Бургас – с.Банево
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Тодоров Николов – управител на
“Обреден комплекс” ЕООД – гр. Бургас, относно: Теглене на кредит за
финансиране на екологично-образователен и конно-развлекателен център
в парк “Езеро” и освобождаване дружеството от дивидент към
собственика /Община Бургас/
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Осигуряване средства от бюджета на Община Бургас за
транспорт на деца и младежи с тежки физически и умствени увреждания
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Петров Дракалиев – общински
съветник, относно: Изменение и допълнение на решение на Общински
съвет по т. 1.3. от Протокол № 31/21.12.2005 година
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Създаване на Селищно образувание “Рибарско селище” в
местността “Ченгене скеле”, на територията на Община Бургас
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Даване на съгласие за започване на процедура по замяна
на имоти от Общинския горски фонд, собственост на Община Бургас, с
имоти от Държавния горски фонд
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и
реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от
Общински съвет – Бургас
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на изменение в структурата на Общинската
администрация
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Пенка Георгиева Папучарова – Филева –
управител на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас, относно:

Продажба чрез търг на имот, собственост на “Хляб и хлебни изделия”
ЕООД – Бургас
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов – председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно:
Изменение на чл.7, т.8 и т.10 от Правилника за дейността на Общинска
агенция за приватизация – гр. Бургас
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов – председател на
Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно:
Приватизация на общинското участие на Община Бургас в капитала на
търговско дружество “Нармаг” ЕООД, съгласно чл.3, ал.3, т.2, във връзка
с чл.1, ал.2, т.1 от ЗПСК
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Приемане на Общински план за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през
учебната 2005/2006 година
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Провеждане на конкурс за отдаване под наем на
обособени помещения в имоти – публична общинска собственост, за
организиране на ученическо столово хранене
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Малина Бакалова и Петър Петров – общински
съветници, относно: Разширяване правомощията и преобразуване на
Постоянната комисия по туризъм в “Постоянна комисия по туризъм,
търговия и услуги”
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна предназначението на недвижим имот от
публична общинска собственост в частна общинска собственост
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на помещение от имот – публична
общинска собственост, за нуждите на “Медицински център ІІІ – Бургас”
ЕООД
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Извършване замяна на имоти – частна общинска

собственост, с имоти, собственост на физическо лице, находящи се в
землището на с. Димчево, Община Бургас
22. 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
ІІІ, кв.24-а, по плана на ж.к. “Изгрев” – гр. Бургас
23. 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,
кв.40, по плана на ж.к. “П.Р.Славейков” – гр. Бургас
24. 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,
кв.2, по плана на ж.к. “Изгрев” – гр. Бургас
25. 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,
кв.12 по плана на ж.к. “Изгрев” – гр. Бургас
26. 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,
кв.25, зона “Б”, ж.к. “Меден Рудник” – гр. Бургас
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обекти, получили траен
градоустройствен статут, в имот – частна общинска собственост – УПИ
VІІ, кв.110, зона “Г”, ж.к. “Меден Рудник” – гр. Бургас
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, на
Димитър Георгиев Тодоров
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, на
Никола Русев Николов

30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, намиращ се в ПЗ “Север” – гр. Бургас
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в с. Братово и кв. “Долно Езерово” –
Община Бургас
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, намиращ се във вилна зона “Минерални бани” – Община
Бургас, на Атанас Трайков Пожарлиев
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, намиращ се в гр. Българово, Община Бургас
34. 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
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, намиращ се във вилна зона “Минерални бани” – Община
Бургас, на Димчо Симеонов Георгиев и Красимира Марчева Георгиева
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на
общинската част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, кв. “Победа”
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на
общинската част от недвижим имот, находящ се в с. Равнец, Община
Бургас
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на
общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, кв.
“Горно Езерово”, от Пламен Димитров Златанов

39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на
общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, кв.
“Горно Езерово”, от Стойко Тодоров Дросев
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Антонио Христов Душепеев – общински
съветник от групата на “СДС и коалиция”, относно: Поправка на явна
фактическа грешка в Протокол № 27/29.09.2005 година, т.43 от дневния
ред
41. ПРЕПИСКИ от Канцеларията на Президента на Република България, във
връзка с постъпили молби за опрощаване на държавни вземания
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Радостин Иванов Димитров – ръководител на
групата общински съветници на “Коалиция за Бургас”, относно:
Признаване на разходи за извършени подобрения на отдадени под наем
общински помещения за Клуб на Общинския съвет на БСП – Бургас
43. ИНФОРМАЦИЯ за резултатите от проведения търг с явно наддаване за
отдаване под наем на “Магазин за продажба на хранителни стоки на
дребно” – ТК “Краснодар”, гр. Бургас
44. ПИТАНИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. 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, приета от Общински съвет Бургас на 19.03.2003 г. /Протокол № 44, т.1
от дневния ред/, изменена с решение от 16.07.2003 г. /Протокол № 47/ и от
19.12.2003 г. /Протокол № 3/ и Протокол № 16/30.11.2004 г., Протокол №
19/31.01.2005 г., Протокол № 20/24.02.2005 г., Протокол № 22/31.03.2005 г.,
Протокол № 26/28.07.2005 г., Протокол № 29/25.11.2005 г. и Протокол №
31/21.12.2005 г.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДОПЪЛВА:
- 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, със следния текст: “За 2006 година първата вноска за такса
битови отпадъци се внася в срок от 1 март до 30 април.”
- чл.12, 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, със следния текст: “На предплатилите таксата за цялата 2006
година до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.”
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в
учредяването на юридическо лице с нестопанска цел /сдружение/ за
общественополезна дейност
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за участие на Община Бургас в учредяването на
юридическо лице с нестопанска цел /сдружение/ за общественополезна
дейност, със седалище в гр. Бургас, имащо за цел опазване на околната
среда от вредно въздействие на отпадъците, както и за обединяване
усилията на общините – членки: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат,
Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, за осигуряване
инвестиции от предприсъединителните фондове и финансиращите
институции за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци за
общините – членки.
2. Община Бургас ще участва в учредяването на сдружението с
първоначална имуществена вноска от 5 000 /пет хиляди/ лева.
3. Община Бургас, като член на сдружението, ще заплаща членски внос в
размер до – 22 333 лева годишно.

4. Упълномощава Кмета на Община Бургас – Йоан Кирилов Костадинов
или упълномощено от него лице, да представлява Община Бургас при
учредяване на сдружението.
5. Кметът на Община Бургас – Йоан Кирилов Костадинов или
упълномощено от него лице, ще представлява Община Бургас в Общото
събрание на сдружението.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
3. /1./ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на целева финансова субсидия за
нуждите на “МБАЛ – Бургас” АД
/2./ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници, относно:
Осигуряване на финансови средства в Бюджет – 2006 година на Община Бургас,
за закупуване на съвременна медицинска апаратура за майчиното и детско
здравеопазване в “МБАЛ – Бургас” АД
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
На основание чл.100, ал.2, т.1 от Закона за лечебните заведения, в
Общински бюджет – 2006 година да бъде предвидена целева субсидия за
“МБАЛ – БУРГАС” АД, в размер на 298 000 лева за закупуване на медицинска
апаратура и оборудване за проследяване на бременността и родовия процес, и
прилагане на оперативни намеси при жени във фертилна възраст със
стерилитет.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за социални
разходи
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
През 2006 година Община Бургас ще поема стойност от цената на
едномесечна абонаментна карта за градски транспорт за една автобусна
/тролейбусна/ линия, както следва:
1. Граждани над 65 години
- 12.75 лв.
2. Граждани над 70 години
- 17.20 лв.
3. Инвалиди с нетрудоспособност над 71 %
- 22.70 лв.
4. Инвалиди с нетрудоспособност над 51 % с тежко
увредени крайници, деца с инвалидност над 51 %
с придружител
- 22.70 лв.
5. Болни от Захарен диабет и Болест на Паркинсон
- 22.70 лв.
6. Многодетни майки
- 22.70 лв.
7. Инвалиди с нетрудоспособност над 91 % с увреждания
на опорно-двигателния апарат – за една линия
- 26.00 лв.
8. Инвалиди – незрящи с над 80 % инвалидност
- 26.00 лв.
Правоимащите по т. 7 и т. 8 доказват
правото си с Решение на ТЕЛК

9. Студенти – редовно обучение
10. Ученици:
– в гимназиална степен на обучение
/от VІІ – подготвителен до ХІІ клас/
– от І до VІІ клас от квартали и селища на Община
Бургас, в които не функционират училища
– от V до VІІ клас, които се обучават в специализирани
паралелки по учебен план на МОН
– ученици при промяна на адрес по местоживеене
11. Деца от кварталите на Бургас, посещаващи Дневен
център за работа с деца на улицата – по списък до
20 души
12. Лица, настанени в Дом “Надежда” – по списък до
14 души
13. Служители на РДВР–Бургас, работещи по джебчийски
кражби, призовки, специални – 34 души
14. Служители на РДВР–Бургас, работещи на линеен
принцип по обекти на територията на Община
Бургас – 200 души
15. Служители на РДВР–Бургас, работещи на
териториален принцип – 418 души
16. Служители на РДВР–Бургас, изпълняващи епизодично
задачи на територията на Община Бургас – 408 души 17. В междуселищно съобщение, учениците и студентите
ползващи този транспорт, да заплащат 40 % от цената
на месечна абонаментна карта.

11.50 лв.
11.50 лв.
11.50 лв.
11.50 лв.
11.50 лв.
11.50 лв.
11.50 лв.
27.00 лв.
13.50 лв.
8.10 лв.
5.40 лв.

Годишният размер на разхода за тази социална дейност е 3 200 000 лева,
т.е. с над 800 000 лева в повече от 2005 година.
Ежемесечно, след предоставяне от превозвачите на фактура и протокол,
полагащата се част да се заплаща от общинския бюджет на фирмите –
превозвачи.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Осигуряване на специализиран превоз на деца в една
нощуваща група от ЦДГ № 21, с.Банево по маршрут гр.Бургас – с.Банево
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Одобрява за 2006 година разходването на средства за специализиран
транспорт за децата от нощуващите групи в ЦДГ № 21 – с. Банево, в рамките на
одобрената за детското заведение издръжка.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Тодоров Николов – управител на
“Обреден комплекс” ЕООД – гр. Бургас, относно: Теглене на кредит за
финансиране на екологично-образователен и конно-развлекателен център в парк
“Езеро” и освобождаване дружеството от дивидент към собственика /Община
Бургас/
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 4, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Упълномощава управителя на “Обреден комплекс” ЕООД – гр. Бургас
да сключи договор за кредит, с размер до 500 000 лева.
2. За обезпечаване на този кредит да се учреди ипотека, следния
недвижим имот, собственост на дружеството: Подблоково помещение
на ул. “Иван Богоров” № 20 – първи и втори етаж, застроено на 330.9
кв.м., актуван с актове за общинска собственост № 1039 и № 1040.
3. Упълномощава управителя да договаря по негова преценка условията
по кредита и да сключва и подписва всички необходими документи и
договори, свързани с кредитната и ипотечната сделка.
4. Дружеството да издаде запис на заповед за размер на кредит в полза на
банката, отпуснала кредита.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Осигуряване средства от бюджета на Община Бургас
за транспорт на деца и младежи с тежки физически и умствени увреждания
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
За 2006 година от общинския бюджет да се предвидят средства в размер
на 7 400 /седем хиляди и четиристотин/ лева за поемане разходите за
специализиран транспорт на 30 деца и младежи с тежки физически и умствени
увреждания, посещаващи Дневен център “Св. Николай Чудотворец”, занималня
на “Регионално сдружение за подкрепа на лица с умствени, физически и
психически увреждания “Св. Иван Рилски” и училище “Братя Миладинови”.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Петров Дракалиев – общински
съветник, относно: Изменение и допълнение на решение на Общински съвет по
т. 1.3. от Протокол № 31/21.12.2005 година
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Изменя и допълва свое решение, взето по точка 1.3. от Протокол №
31/21.12.2005 г., както следва:
В раздел “Б”:
т.4. Помещения за битови услуги на населението - 5 лв./кв.м. на месец;
т.6. Помещения за търговска дейност
- 12 лв./кв.м. на месец;
т.7. Избени и тавански помещения, павилиони,
бараки, използвани за търговска дейност
- 5 лв./кв.м. на месец;
т.8. Помещения, използвани за обществено
хранене:
а) с продажба на алкохол
- 12 лв./кв.м. на месец;
б) без продажба на алкохол
- 10 лв./кв.м. на месец;
В раздел “Г”:
Забележки: Отпадат т. 1.
2. Решението по докладната записка да влезе в сила от 01.01.2006 год.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Създаване на Селищно образувание “Рибарско
селище” в местността “Ченгене скеле”, на територията на Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се създаде селищно образувание с местно значение, с наименование
“РИБАРСКО СЕЛИЩЕ”, в местността “Ченгене скеле”, Община Бургас,
съгласно предвижданията на Териториално-устройствения план на Община
Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за започване на процедура по
замяна на имоти от Общинския горски фонд, собственост на Община Бургас, с
имоти от Държавния горски фонд
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за започване на процедура по замяна на имоти от
Общинския горски фонд, съгласно Приложение № 1, с имоти от
Държавния горски фонд, находящи се в местността “Ченгене скеле”, в
землището на кв. “Крайморие”, за “Рибарско селище”, съгласно
предвижданията на влезлия в сила Териториално-устройствен план.
2. Общинската администрация да внесе за следващото заседание на
Общинския съвет индивидуализация на имотите – общинска
собственост, с точните им граници, които се предлагат за замяна.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и
реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общински
съвет – Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Изменя разпоредбата на чл.7, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за
разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет – Бургас, като
текстът придобива следната редакция: “обитаващи не по-малко от година
нежилищни помещения, като бараки, изби, тавански помещения или други
подобни, които са непригодни за задоволяване на жилищни нужди”.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на изменение в структурата на
Общинската администрация
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Одобрява изменение в структурата на Общинската администрация, приета
с решение по т.2 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Бургас от
19.12.2003 година, съгласно Приложение № 1 към настоящата докладна
записка, изразяващо се в:
1. Създаване на три отдела в състава на Дирекция “Местни приходи от
данъци, такси и реклама”, както следва:
– Отдел “Организационно – методологичен”;
– Отдел “Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци” с два
сектора – “Отчитане на приходите” и “Обслужване на данъкоплатци”;
– Отдел “Контролно – ревизионна дейност и принудително събиране” с
два сектора – “Контролно – ревизионна дейност” и “Принудително
събиране”;

2. Отделяне
от
съществуващата
Териториална
дирекция
“Освобождение”, на кв. Долно Езерово на град Бургас, с граници:
север – ул. “Северна”; юг – ул. “Лом”; изток – ул. “Запад”; запад – ул.
“Алабин” и на землището на кв. Долно Езерово, ЕКАТТЕ 99014, при
граници съгласно приложена извадка от Картата на възстановената
собственост на кв. Долно Езерово – гр. Бургас, и обособяването им –
териториално и функционално в нова Териториална дирекция “Долно
Езерово”.
3. Създаване на отдел “Инвеститорски контрол” в Дирекция “Устройство
на територията, архитектура и строителство”.
4. Закриване на съществуващия в Дирекция “Устройство на територията,
архитектура и строителство” отдел “Инвестиции” и прехвърляне на
функциите му на отдел “Архитектура и строителство”.
5. Промяна наименованието на отдел “Информационно обслужване” на
“Информационно обслужване и технологии”.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Пенка Георгиева Папучарова – Филева –
управител на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас, относно: Продажба чрез
търг на имот, собственост на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на търг имот, собственост на “Хляб и хлебни изделия”
ЕООД – Бургас, находящ се на ул. “Христо Ботев”, в УПИ ІІІ-651, кв.80 по
плана на гр. Бургас, с граници на поземления имот: изток – УПИ ХІІ-2404 и
УПИ VІІ-656; юг – УПИ ІХ-649, УПИ Х-648, УПИ ХІ-657; запад – ул. “Христо
Ботев” и УПИ ІІ-653; север – УПИ І-652, УПИ ІІ-653, ул. “Ал.Велики” и УПИ
ХІІ-2404, състоящ се от:
– Първи етаж с площ 452.20 кв.м., ведно с 9.82 кв.м., представляващи
17.55 % идеални части от общите части на сградата, вкл. от сутерена и
от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, ведно с
227/1433 кв.м. идеални части от посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана
на гр. Бургас, при граници: изток – външен зид; юг – пристройка и
ресторант; запад – магазин за хранителни стоки; север – кафе и външен
зид;

– Втори етаж с площ 604 кв.м., ведно с 13.13 кв.м., представляващи
23.44 % идеални части от общите части на сградата, вкл. от сутерена и
от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, ведно с
303.93/1433 кв.м. идеални части от посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по
плана на гр. Бургас, при граници: изток – външен зид; юг – външен
зид; запад – външен зид към ул. “Христо Ботев”; север – външен зид;
– Трети етаж с площ 604 кв.м., ведно с 13.13 кв.м., представляващи
23.44 % идеални части на сградата и от правото на строеж върху
урегулирания поземлен имот, ведно с 303.93/1433 кв.м. идеални части
от посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на гр. Бургас, при граници:
изток – външен зид; юг – външен зид; запад – външен зид към ул.
“Христо Ботев”; север – външен зид,
или с обща застроена площ 1 660.20 кв.м., ведно с 36.08 кв.м., представляващи
64.43 % идеални части от общите части на сградата, включително от сутерена и
от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, ведно с 843.86/1297
кв.м. идеални части от посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на гр. Бургас, при
начална тръжна цена 1 611 989.00 лева, без ДДС; стъпка на наддаване – 16
000.00 лева; депозитна вноска – 161 198.00 лева;
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов –
председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация,
относно: Изменение на чл.7, т.8 и т.10 от Правилника за дейността на Общинска
агенция за приватизация – гр. Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ПРОМЕНЯ текста на член 7, т.8 и т.10 от Правилника за дейността на
Общинска агенция за приватизация – Бургас, както следва:
Чл.7, т.8 – било: “Приема оценките на обекти включени в годишната
приватизационна програма с цена до 500 000 (петстотин хиляди) лева”;
– Става: “Приема оценките и метода на приватизация на обекти
включени в годишната приватизационна програма с цена до 750 000
(седемстотин и петдесет хиляди) лева”;
Чл.7, т.10 – било: “Внася за разглеждане и приемане от Общински съвет
оценките на обекти включени в годишната приватизационна програма с цена
над 500 000 (петстотин хиляди) лева”;
– Става: “Внася за разглеждане и приемане от Общински съвет оценките
и метода на приватизация на обекти включени в годишната
приватизационна програма с цена над 750 000 (седемстотин и петдесет
хиляди) лева”;
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов –
председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация,
относно: Приватизация на общинското участие на Община Бургас в капитала на
търговско дружество “Нармаг” ЕООД, съгласно чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.1,
ал.2, т.1 от ЗПСК
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. “НАРМАГ” ЕООД (РУМ “Младост”, ж.к. “П.Р.Славейков”, с
прилежащ терен от 5 250 кв.м.) да се приватизира на 100 % чрез метод
на приватизация – публично оповестен конкурс на един етап.
2. Определя минимална конкурсна цена в размер на 4 613 500 (четири
милиона шестстотин и тринадесет хиляди и петстотин) лева.
3. Конкурсната документация се закупува в Общинска агенция за
приватизация – гр. Бургас, ул. “Конт Андрованти” № 1 – 3, ет.3, всеки
работен ден в срок до 20-я ден включително от датата на
обнародването на решението в “Държавен вестник” от 9 до 17 часа, на
цена 500 (петстотин) лева платими в брой в касата на Агенцията, за
което се издава сертификат за регистрация.

4. Физическите лица закупуват конкурсната документация лично или с
нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят
удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност, ако
закупуват лично или пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако закупува чрез
пълномощник.
5. Депозитът за участие в размер на 462 000 (четиристотин шестдесет и
две хиляди) лева да се внесе по банков път до 20-я ден включително от
датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”.
6. Основни и допълнителни изисквания към участниците в конкурса за
приватизация на фирмата:
А) Основни изисквания:
– Запазване предмета на дейност – съществуващата сграда на РУМ
“Младост” да се ползва за търговска дейност без право на
преобразуване на сградата или части от нея в жилищна или за друга
нежилищна дейност;
– Инвестиции в иновация на съществуващата сграда и
инфраструктурата около нея (прилежащия терен) в размер
на 1 000 000 (един милион) лева в рамките на 12 (дванадесет)
месеца от датата на подписване на договора за продажба на
дружеството;
– Срок за завършване на преустройството и пускане в експлоатация
на РУМ “Младост” и инфраструктурата към него (прилежащия
терен) – 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора
за продажба на дружеството;
– Осигуряване на минимум 50 (петдесет) нови работни места;
7. Срок за подаване на оферти за участие в конкурса – в Общинска
агенция за приватизация, всеки работен ден до 20-я ден включително
от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане на Общински план за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през учебната
2005/2006 година
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Общински план за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства през учебната 2005/2006 година.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Провеждане на конкурс за отдаване под наем на
обособени помещения в имоти – публична общинска собственост, за
организиране на ученическо столово хранене
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. Да се отдадат под наем за срок от три години, след провеждане на
конкурс, обособени части от имоти – публична общинска собственост, за
организиране на ученическо столово хранене, както следва:
1. Помещение с полезна площ 66 кв.м., находящо се в училищния двор на
СОУ “Св. Княз Борис І”, гр. Бургас, представляващо микрокухня, при граници:
изток – външен зид към ул. “Патриарх Евтимий”; запад – външен зид към
вътрешен двор; север – външен зид към библиотека; юг – външен зид към ул.
“Климент Охридски”.
Определя начална месечна наемна цена, в размер на 208 /двеста и осем/
лева, без ДДС.
2. Помещение с полезна площ 431.20 кв.м., находящо се на първи етаж в
сградата на ОУ “Антон Страшимиров”, гр. Бургас, при граници: изток – външен
зид; запад – външен зид; север – коридор и вестибюл; юг – външен зид.
Определя начална месечна наемна цена, в размер на 455 /четиристотин
петдесет и пет/ лева, без ДДС.
3. Помещение с полезна площ 416.87 кв.м., находящо се на първи етаж в
сградата на СОУ “Петко Росен”, гр. Бургас, при граници: изток – външен зид;
запад – коридор; север – външен зид; юг – външен зид.
Определя начална месечна наемна цена, в размер на 380 /триста и
осемдесет/ лева, без ДДС.

4. Помещение с полезна площ 108.10 кв.м., находящо се на първи етаж в
сградата на СОУ “Димчо Дебелянов”, гр. Бургас, при граници: изток – външен
зид; запад – външен зид; север – коридор; юг – външен зид.
Определя начална месечна наемна цена, в размер на 115 /сто и
петнадесет/ лева, без ДДС.
ІІ. Определя следните изисквания към кандидатите:
1. Да организират храненето в ученическия стол, съобразно разпоредбата
на чл.6 от Постановление № 88/23.05.2000 г. за организацията на ученическото
столово хранене, прието от Министерския съвет и Наредба № 26/21.11.2000 г. за
здравословно хранене на учениците, издадена от Министъра на
здравеопазването.
2. Да използват суровини и материали, съобразени с изискванията за
качество по БДС.
3. Доставяните продукти да бъдат съпроводени със сертификати за
качество, издадени от съответните надлежни органи.
4. За всяко отделно хранене – съответно закуска или обяд, да предлагат
минимален асортимент от 3 /три/ различни вида закуски, ястия и десерти.
Предлаганият асортимент да е съобразен със здравословното хранене на
учениците, в т.ч. и с изискванията на Сборник с рецепти за ученическите
столове и бюфети от 2002 г., утвърден от Министъра на здравеопазването.
5. Цените на влаганите продукти да не бъдат по-високи от средните
стойности на продуктите, по информация на бюлетин “САПИ”.
6. Да разполага с квалифициран персонал, обезпечаващ организирането на
ученическото столово хранене.
ІІІ. Определя следните критерии и методика за оценяване на
предложенията на кандидатите:
1. К1 – Цена /месечна наемна цена, в лева, без ДДС/:
Кандидатите получават от 1 до 100 точки;
Оценяването се извършва по формулата: К1 = Ц (уч.) х 100,
Ц (макс.)
където Ц (уч.) е предложената от кандидата цена, а Ц (макс.) е най-високата
предложена такава.
Тежест на критерия – N1 = 100.
2. К2 – Асортимент за всяко отделно хранене /закуска, обяд/ - над
минималните изисквания /3 броя/.
Оценяването се извършва по формулата: К2 = К2А + К2Б, където:
К2А – Асортимент за всяка отделна закуска – над минималните
изисквания /3 броя/.
Кандидатите получават от 1 до 30 точки.
Оценяването се извършва по формулата К2А = Аз (уч.) х 30,
Аз (макс.)

където Аз (уч.) е предложеният от кандидата брой асортименти над минималния
/3 броя/ за всяка отделна закуска, а Аз (макс.) е най-големият предложен брой
асортименти над минималния за всяка отделна закуска.
К2Б – Асортимент за всеки отделен обяд – над минималните изисквания
/3 броя/.
Кандидатите получават от 1 до 30 точки.
Оценяването се извършва по формулата К2Б = Ао (уч.) х 30,
Ао (макс.)
където Ао (уч.) е предложеният от кандидата брой асортименти над
минималния /3 броя/ за всеки отделен обяд, а Ао (макс.) е най-големият
предложен брой асортименти за всеки отделен обяд над минималния.
Тежест на критерия К2 – N2 = 60.
3. К3 – Брой ученици, на които ще бъдат предоставени безплатни
хранения /закуска и обяд/.
Кандидатите получават от 1 до 50 точки.
Оценяването се извършва по формулата К3 = Б (уч.) х 50,
Б (макс.)
където Б (уч.) е предложеният от кандидата брой ученици, на които ще
предоставя безплатни хранения /закуска и обяд/, а Б (макс.) е най-големият
предложен брой ученици, на които ще бъдат предоставяни безплатни хранения
/закуска и обяд/.
Тежест на критерия – N3 = 60.
4. К4 – Размер на инвестицията /в лева/, която ще бъде вложена в
ученическия стол.
Кандидатите получават от 1 до 50 точки.
Оценяването се извършва по формулата К4 = И (уч.) х 50,
И (макс.)
където И (уч.) е предложеният от кандидата размер на инвестиция, а И (макс.) е
най-високият предложен размер на инвестиция, която ще бъде вложена в
ученическия стол.
Тежест на критерия – N4 = 60.
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да
се извърши по формулата:
K = K1 х N1 + K2 х N2 + K3 х N3 + K4 х N4
На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока
комплексна оценка К.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Малина Бакалова и Петър Петров –
общински съветници, относно: Разширяване правомощията и преобразуване на
Постоянната комисия по туризъм в “Постоянна комисия по туризъм, търговия и
услуги”
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Променя чл.17, ал.3, т.9 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на
Община Бургас, като преобразува “Комисия по туризъм” в “КОМИСИЯ ПО
ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ”.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна предназначението на недвижим имот от
публична общинска собственост в частна общинска собственост
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 3, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Обявява за частна общинска собственост недвижим имот, представляващ
триетажна масивна сграда, застроена на 348 кв.м., ведно с прилежащ терен –
УПИ ІХ в кв.47 по плана на гр. Българово, Община Бургас, целият с площ от 9
260 кв.м., при граници: изток – улица; запад – улица; север – УПИ VІІІ, Х; юг –
улица.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на помещение от имот – публична
общинска собственост, за нуждите на “Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Предоставя за нуждите на “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР–ІІІ–БУРГАС”
ЕООД, гр. Бургас, вписано по ф.д. № 604/2000 г. по описа на Бургаски окръжен
съд, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. “Меден Рудник”,
бл.408, вх. “А”, Дан.№ 1021322217, БУЛСТАТ 000055303, представлявано от
управителя д-р Весела Христова Атанасова, за срок от 5 /пет/ години, част от
имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 6 с обща
полезна площ 96.75 кв.м., в блок “Б” от административната сграда на ТД
“Възраждане”, при граници: изток – помещения № 19 и № 20; запад – коридор и
помещение № 7; север – коридор; юг – помещение на Дирекция “Бюро по
труда”, срещу заплащане на месечен наем, в размер на 96.75 лева, без ДДС.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване замяна на имоти – частна общинска
собственост, с имоти, собственост на физическо лице, находящи се в землището
на с. Димчево, Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на земеделска земя – частна общинска собственост,
със земеделска земя, собственост на Ивайло Илиев Зартов – ЕГН
и
постоянен адрес: гр. Бургас, ул. “Георги Кирков” № 21, както следва:
Ивайло Илиев Зартов прехвърля в собственост на Община Бургас
земеделска земя с обща площ 158.779 дка, цялата намираща се в землището на
с. Димчево, Община Бургас, представляваща:
– им. № 021020, нива, ІV кат., м. “Йончовата каба”, площ 4.000 дка, при
граници: поземлени имоти №№ 021026, 021019, 021023, 021021,
000108 на стойност – 1 920 лв.
– им. № 021030, нива, ІV кат., м. “Йончовата каба”, площ 3.000 дка, при
граници: поземлени имоти №№ 000117, 021018, 021023, 021029 на
стойност – 1 440 лв.
– им. № 023016, нива, ІХ кат., м. “Кьостерджика”, площ 2.000 дка, при
граници: поземлени имоти №№ 023014, 023015, 000140 на стойност –
560 лв.

– им. № 023002, нива, ІV кат., м. “Кьостерджика”, площ 10.000 дка., при
граници: поземлени имоти №№ 023001, 000143, 023003, 023007,
023008 на стойност – 4 800 лв.
– им. № 023008, нива, ІV кат., м. “Кьостерджика”, площ 9.899 дка., при
граници: поземлени имоти № № 023001, 023002, 023007, 000186 на
стойност – 4 752 лв.
– им. № 024007, нива, ІV кат., м. “Озунджак кайрак”, площ 2.998 дка.,
при граници: поземлени имоти №№ 000156, 024006, 024012 на
стойност – 1 439 лв.
– им. № 024033, нива, ІV кат., м. “Озунджак кайрак”, площ 3.750 дка.,
при граници: поземлени имоти №№ 024032, 024003, 024034, 000156
на стойност – 1 800 лв.
– им. № 025006, нива, V кат., м. “Ешмеджика”, площ 17.000 дка, при
граници: поземлени имоти №№ 025005, 000178, 025007, 025009,
025010, 025011 на стойност – 6 460 лв.
– им. № 026024, нива, ІІІ кат., м. “Ешмеджика”, площ 33.001 дка., при
граници: поземлени имоти №№ 026034, 026011, 026012, 026013,
026019, 026020, 026021, 026022, 026023, 000134 на стойност – 19 141
лв.
– им. № 028019, нива, V кат., м. “Ешмеджика”, площ 12.000 дка., при
граници: поземлени имоти №№ 028020, 000152, 028033, 028035,
028018 на стойност – 4 560 лв.
– им. № 031038, нива, ІІІ кат., м. “Ешмеджика”, площ 6.333 дка, при
граници: поземлени имоти №№ 000126, 031037, 031018, 031010,
031009, 031008, 031007 на стойност – 3 673 лв.
– им. № 036004, нива, V кат., м. “Лъката”, площ 13.800 дка., при
граници:
поземлени имоти № № 036030, 000099, 036005 на
стойност – 5 244 лв.
– им. № 036006, нива, V кат., м. “Лъката”, площ 0.999 дка., при граници:
поземлени имоти № № 036007, 036010, 036005, 000099 на стойност –
380 лв.
– им. № 040005, нива, V кат., м. “Лъката”, площ 2.999 дка., при граници:
поземлени имоти №№ 040004, 000183, 040006, 040037, 040038 на
стойност – 1 140 лв.
– им. № 040024, нива, V кат., м. “Лъката”, площ 6.000 дка., при граници:
поземлени имоти № № 040025, 040028, 040020, 040021, 040023, 000183
на стойност – 2 280 лв.
– им. № 041021, нива, V кат., м. “Лъката”, площ 31.000 дка., при
граници: поземлени имоти № № 000124, 041001, 041002, 041003,
041004, 041005, 041020 на стойност – 11 780 лв.
Общата пазарна стойност на цитираните имоти е в размер на 71 369
/седемдесет и една хиляди триста шейсет и девет/ лв.

В замяна на прехвърлените недвижими имоти, Община Бургас
прехвърля на Ивайло Илиев Зартов земеделска земя – частна общинска
собственост, с обща площ 132,699 дка., намираща се в землището на с.
Димчево, Община Бургас, представляваща:
– им. № 000202, храсти, ІХ кат., м. “Вятърницата”, площ 13.240 дка, при
граници: поземлени имоти №№ 000039, 000203 на стойност - 7 414 лв.
– им. № 000203 - храсти, ІХ кат., м. “Вятърницата”, площ 119.459 дка.,
при граници: поземлени имоти №№ 000063, 000026, 000040, 012008,
012006, 012021, 012010, 012012, 012013, 012014, 012015, 00202,
012015, 001037, 001038, 000062 на стойност - 66 897 лв.
Пазарната стойност на двата имота е общо 74 311 /седемдесет и четири
хиляди триста и единадесет/ лв.
Разликата в пазарните стойности на заменяемите имоти в размер на 2 942
/две хиляди деветстотин четиридесет и два/ лв. следва да се заплати от Ивайло
Илиев Зартов в полза на Община Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
22. 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 ІІІ,
кв.24-а, по плана на ж.к. “Изгрев” – гр. Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на МАРИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА с ЕГН
и постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл. 44, вх. 5, ет. 2, за
обект “Магазин за хранителни стоки”, представляващ едноетажна сграда със
застроена площ 56.00 /петдесет и шест/ кв.м., построена по реда на отменената
/Д.В. бр. 6/1998 г./ ал. 4 на чл. 120 от ППЗТСУ върху недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ в кв. 24 по плана на ж.к.
“Изгрев”, гр. Бургас, целият с площ 975 кв.м., при граници: изток – УПИ ІV-6;
запад – тупикова улица; север – УПИ улица; юг – УПИ ХІ, за сумата 8 300 /осем
хиляди и триста/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот, получил траен
градоустройствен статут, в имот – частна общинска собственост – УПИ І, кв.40,
по плана на ж.к. “П.Р.Славейков” – гр. Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на ЖЕЛЮ НЕДЕЛЧЕВ ЖЕЛЕВ с ЕГН
и постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Левски” № 113, за обект “Бистро
– “Златно пиле”, находящ се южно от бл. 16 в ж.к. “П.Р.Славейков”, гр. Бургас,
представляващ двуетажна сграда със застроена площ 240.00 /двеста и
четиридесет/ кв.м., построена по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от
ППЗТСУ, получила траен градоустройствен статут, върху недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ І в кв. 40 по плана на ж.к.
“П.Р.Славейков”, гр. Бургас, за сумата 50 000 /петдесет хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
24. 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, кв.2,
по плана на ж.к. “Изгрев” – 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 БОРИС НИКОЛОВ БОЖКОВ с ЕГН
и постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.32, вх. “Г”, ет.5 за
обект “Кафе – еспресо “Детелина”, находящ се северно от бл.21 в ж.к. “Изгрев”,
представляващ едноетажна сграда със застроена площ 69.80 кв.м., построена по
реда на отменената ал.4 на чл.120 от ППЗТСУ, върху недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.2 по плана на ж.к. “Изгрев”,
гр. Бургас, одобрен със заповед № 1278/25.10.2005 г. на заместник-кмета на
Община Бургас, за кумата 10 240 /десет хиляди двеста и четиридесет/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
25. 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, кв.12
по плана на ж.к. “Изгрев” – гр. Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж в полза на ДИМИТРИНКА ГАНЕВА
ШАНГОВА с ЕГН
и постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “Зорница”, бл.
47, вх. 1, ет. 4, на ЕТ “СТОГПИС – СТОЯН ШАНГОВ”, регистриран по ф.д. №
34/03 по описа на Бургаски окръжен съд Данъчен
БУЛСТАТ
със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. “Меден
Рудник”, бл. 466, вх. К, ет. 5, ап. 91, представляван от Стоян Иванов Шангов с
ЕГН
и на ЕТ “ЗОРА-Р-РАДОСТИНА ТОДОРОВА”, регистриран по
ф.д. № 7099/99 г. по описа на Бургаски окръжен съд с Данъчен
,
БУЛСТАТ
, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
“П.Р.Славейков”, бл. 17, вх. Б, ет. 9, представляван от Радостина Тодорова
Тодинова с ЕГН
за обект “Смесен магазин за хранителни и
нехранителни стоки”, находящ се западно от бл. 15, ж.к. “Изгрев”,
представляващ едноетажна сграда със застроена площ от 140 /сто и
четиридесет/ кв.м., при граници: североизток – улици между о.т. 831 и о.т. 856;
северозапад – УПИ І в кв. 12; югоизток – временен обект; югозапад – УПИ І в

кв. 12, построена по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 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 28 000 /двадесет и осем хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
26. 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, кв.25,
зона “Б”, ж.к. “Меден Рудник” – гр. Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на собствениците на обекти, изградени по
реда на отменената /ДВ бр.6/1998 г./, ал.4 на чл.120 от ППЗТСУ, върху
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.25
по плана на зона “Б”, ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас, целият с площ 2147 кв.м.,
както следва:
1. На “РИБА КОМЕРС” ООД – гр. Бургас, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, ул. “Мара Гидик” № 17, регистрирано по ф.д. №
03480/16.06.1993 г. по описа на Бургаски окръжен съд, вписано под №
38, том 1, стр.304, БУЛСТАТ 812117186 и дан.№ 1021064897,
представлявано от управителя Димитър Христов Шавов – ЕГН
за обект “Бира – скара за риба“, представляващ
едноетажна сграда със застроена площ 56 кв.м., за сумата 5 600 /пет
хиляди и шестстотин/ лева.

2. На “ДЕМИ” ООД – гр. Бургас със седалище и адрес на управление гр.
Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.408, вх.2, ет.6, регистрирано по ф.д. №
1451/2002 г. на Бургаски окръжен съд, БУЛСТАТ 102817354, дан.№
1021390018, представлявано от управителя Димитър Ангелов Сарафов
– ЕГН
за обект “Магазин за хранителни стоки”,
представляващ едноетажна сграда със застроена площ 71.15 кв.м., за
сумата 7 200 /седем хиляди и двеста/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обекти, получили
траен градоустройствен статут, в имот – частна общинска собственост – УПИ
VІІ, кв.110, зона “Г”, ж.к. “Меден Рудник” – гр. Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на собствениците на обекти, изградени по
отменената ал.4 на чл.120 от ППЗТСУ, получили траен градоустройствен статут
в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ в
кв.110 по плана на ж.к. “Меден Рудник”, гр. Бургас, целият с площ 1052 м2,
както следва:
1. На СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ с ЕГН
и постоянен
адрес гр. Бургас, ул. “Любен Каравелов” № 69, за обект “Автосервиз и
магазин за продажба на гуми”, представляващ едноетажна сграда със
застроена площ от 140 м2, за сумата 14 000 /четиринадесет хиляди/ лв.
2. На СТОЯН НИКОЛОВ ТЕРЗИЕВ с ЕГН
и постоянен адрес
гр. Бургас, кв. “Меден Рудник”, ул. “Въстаническа” № 31, за обект
“Автосервиз”, представляващ едноетажна сграда със застроена площ
от 134 м2, за сумата 13 400 /тринадесет хиляди и четиристотин/ лв.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, на
Димитър Георгиев Тодоров
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ с ЕГН
и
постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Демокрация” № 68-Б, урегулиран поземлен
имот І-237 в кв. 4 по плана на Вилна зона “До стопанския двор”, землище на с.
Банево, Община Бургас, целият с площ 700 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІ238; запад – улица; север – улица; юг – УПИ ІІІ-236, за сумата 28 000
/деветнадесет и осем хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, на
Никола Русев Николов
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на НИКОЛА РУСЕВ НИКОЛОВ с ЕГН
и
постоянен адрес гр. Бургас, кв. “Победа”, ул. “Кракра” № 35, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІІ-564 в кв.25 по плана
на кв. “Победа”, гр. Бургас, целият с площ 207 кв.м., при граници: изток – ул.
“Кракра”; запад – УПИ ХХVІІ-574; север – УПИ ХVІІ-563; юг –УПИ ХІХ-565 за
сумата 31 050 /тридесет и една хиляди и петдесет/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, намиращ се в ПЗ “Север” – гр. Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ПЕТКО ИВАНОВ НОНЧЕВ с ЕГН
,
действащ като ЕТ “Транспортни и сервизни услуги П.И.Нончев – Петко
Нончев”, вписан в регистъра на еднолични търговци и техни клонове по ф.д. №
879/1990 г. на Бургаски окръжен съд с решение от 16.02.1998 г. и адрес на
управление гр. Бургас, ул. “Ал. Велики” № 55, ет. 1, Данъчен № 1021000120,
Булстат 040243729, недвижим имот, представляващ 210.00 /двеста и десет/ кв.м.
идеални части от УПИ ІІІ-322 в кв. 8 по плана на Промишлена зона “Север”, гр.
Бургас, целият с площ 2 090 кв.м., при граници: изток – имот № 319; запад –
улица; север – улица; юг – ТИЦ, за сумата 17 220 /седемнадесет хиляди двеста и
двадесет/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в с. Братово и кв. “Долно Езерово” –
Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
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, както следва:
1. УПИ ХХ-82 в кв.5 по плана на с. Братово, с площ 928 кв.м., при
граници: югоизток – улица; северозапад – УПИ ІХ-81 и УПИ ХІ-80; североизток
– УПИ Х-82; югозапад – УПИ ХХІ и УПИ ХХІІ, отреден за КОО, актуван с АКТ
№ 3591/25.02.2003 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 7
260 /седем хиляди и двеста и шестдесет/ лева;
2. УПИ ХХІ-82 в кв.5 по плана на с. Братово, с площ 860 кв.м., при
граници: югоизток – улица; северозапад – УПИ ХХІІ-82; североизток – УПИ
ХХ-82; югозапад – улица, отреден за КОО, актуван с АКТ № 3592/25.02.2003 г.
за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 6 730 /шест хиляди
седемстотин и тридесет/ лева.

3.УПИ ХХІІ-82 в кв.5 по плана на с.Братово, с площ 647 кв.м., при
граници: югоизток - УПИ ХХІ-82, северозапад- УПИ ХІ-80, североизток - УПИ
ХХ-82, югозапад - улица, отреден за КОО, актуван с Акт № 3593/ 25.02.2003
год. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 5 060 /пет хиляди и
шестдесет/ лева.
4.УПИ І в кв.5 по плана на с.Братово, с площ 730 кв.м., при граници:
изток - УПИ ІІІ, запад - улица, север - УПИ ІІ, юг - УПИ ХVІІІ и ХІХ, отреден за
жилищно строителство, актуван с Акт № 3014/05.11. 2001 г. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 5 720 /пет хиляди седемстотин и двадесет/
лева.
5.УПИ ІІ в кв.5 по плана на с.Братово, с площ 650 кв.м., при граници:
изток - УПИ ІІІ, запад - улица, север - улица, юг - УПИ І, отреден за жилищно
строителство, актуван с Акт № 3015/05.11.2001 г. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 5 085 /пет хиляди осемдесет и пет/ лева.
6.УПИ ХVІІ в кв.5 по плана на с.Братово, с площ 790 кв.м., при граници:
изток - УПИ ХVІ, запад - УПИ ХVІІІ, север - УПИ ІІІ, юг- улица, отреден за
жилищно строителство, актуван с Акт № 3016/ 05.11. 2001 г. за частна
общинска собственост, с начална тръжна цена 6 180 /шест хиляди сто и
осемдесет/лева.
7.УПИ ХІХ в кв.5 по плана на с.Братово, с площ 610 кв.м., при граници:
изток - УПИ ХVІІІ, запад - улица, север - УПИ І, юг - улица, отреден за
жилищно строителство, актуван с Акт № 2994/10.10.2001 г. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 4 770 /четири хиляди седемстотин и
седемдесет/лева.
8.УПИ І в кв.7 по плана на с.Братово, с площ 710 кв.м., при граници:
изток - УПИ ІІІ, запад - улица, север - улица, юг - УПИ ІІ, отреден за жилищно
строителство, актуван с Акт № 3093/07.01.2002 г. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 5 560 /пет хиляди петстотин и шестдесет/
лева.
9.УПИ ІІ в кв.7 по плана на с.Братово, с площ 715 кв.м., при граници:
изток - УПИ ІІІ, запад - улица, север - УПИ І, юг - УПИ ІІІ, отреден за жилищно
строителство, актуван с Акт № 3094/07.01.2002 г. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 5 600 /пет хиляди и шестстотин/ лева.
10.УПИ ІV в кв.10 по плана на с.Братово, с площ 800 кв.м., при граници:
изток - УПИ V-133, запад - УПИ ІІІ-138, север - улица, юг- УПИ ХІХ, отреден за
жилищно строителство, актуван с Акт № 3188/ 12.03.2002 г. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 6 260 /шест хиляди двеста и шестдесет/ лв.
11.УПИ ХХ в кв.4 по плана на с.Братово, с площ 545 кв.м., при граници:
изток - УПИ ХІХ, запад - улица, север - УПИ І, юг - улица, отреден за жилищно
строителство, актуван с Акт № 3117/29.01.2002 г. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 4 260 /четири хиляди двеста и шестдесет/
лева.

12.УПИ Х в кв.4 по плана на с.Братово, с площ 800 кв.м., при граници:
изток - улица, запад - УПИ ІХ-56, север - улица, юг - УПИ ХІ, отреден за
жилищно строителство, актуван с Акт № 3820/23.01.2004 г. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 6 260 /шест хиляди двеста и шестдесет/
лева.
13.УПИ ХІ в кв.4 по плана на с.Братово, с площ 463 кв.м., при граници:
изток - улица, запад - УПИ ІХ и УПИ ХІІ, север- УПИ Х, юг - УПИ ХХІ,
отреден за жилищно строителство, актуван с Акт № 3821/23.01.2004 г. за частна
общинска собственост, с начална тръжна цена 3 620 /три хиляди шестстотин и
двадесет/ лева.
14.УПИ ХХІ в кв.4 по плана на с.Братово, с площ 425 кв.м., при граници:
изток - улица, запад - УПИ ХІІ-55, север - УПИ ХІ, юг-УПИ ХХІІ, отреден за
жилищно строителство, актуван с Акт № 3822/23.11.2004 г. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 3 330 /три хиляди триста и тридесет/ лева.
15.УПИ ХХІІ в кв.4 по плана на с.Братово, с площ 464 кв.м., при граници:
изток - улица, запад - УПИ ХІІ-55, север - УПИ ХХІ, юг - улица, отреден за
жилищно строителство, актуван с Акт № 3823/23.11. 2004 г. за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 3 630 /три хиляди шестстотин и тридесет/
лева.
16.УПИ VІІ-627 в кв.55 по плана на кв.Долно езерово, с площ 525 кв.м.,
при граници: изток - улица, запад - УПИ ХХІІ-626, север - УПИ VІ-628, юг УПИ VІІІ-624, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт № 3805/
13.01.2004 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 17 460
/седемнадесет хиляди четиристотин и шестдесет/ лева.
17.УПИ VІІІ-624 в кв.55 по плана на кв.Долно езерово, с площ 542 кв.м.,
при граници: изток - улица, запад - УПИ ХХІ-625, север - УПИ VІІ-627, юг УПИ ІХ, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт № 3806/ 13.01.2004 г.
за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 18 020 /осемнадесет
хиляди и двадесет/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, намиращ се във вилна зона “Минерални бани” – Община Бургас,
на Атанас Трайков Пожарлиев
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
и
Да се продаде на АТАНАС ТРАЙКОВ ПОЖАРЛИЕВ с ЕГН
постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Цар Симеон І” № 131, вх. Б, недвижим имот,
представляващ 91.00 /деветдесет и един/ кв.м. идеални части от УПИ І-344 в
кв.4 по плана на Вилна зона “Минерални бани”, Община Бургас, целият с площ
от 1 091 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІІ-342, ІV-341; запад – улица; север –
улица; юг – УПИ ІХ-346, 345, за сумата 3 200 /три хиляди и двеста/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, намиращ се в гр. Българово, Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ с ЕГН
и
ГИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА с ЕГН
и двамата с постоянен
адрес гр. Българово, ул. “Първи май” № 36, недвижим имот, представляващ
28.00 /двадесет и осем/ кв.м. идеални части от УПИ VІІ-525 в кв. 68 по плана на
гр. Българово, Община Бургас, целият с площ 718 кв.м., при граници: изток –
улица; запад – УПИ VІІІ-525; север – УПИ VІ-526; юг – улица, за сумата 554
/петстотин петдесет и четири/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
34. 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 31 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продадат на КОЮ ЛЕФТЕРОВ ВЕЛИКОВ с ЕГН
и
постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “П.Р.Славейков”, бл.55, вх.“Г”, ет.1,
недвижими имоти, както следва:
– 135.00 /сто тридесет и пет/ кв.м. идеални части от УПИ ІІІ-54 в кв.1 по
плана на с. Банево, Община Бургас, целият с площ 475 кв.м., при
граници: изток – улица; запад – УПИ V-53; север – УПИ ІІ-52; юг –
УПИ ІV-54, за сумата 3 510 /три хиляди петстотин и десет/ лева;
– 160.00 /сто и шестдесет/ кв.м. идеални части от УПИ ІV-54 в кв.1 по
плана на с. Банево, Община Бургас, целият с площ 744 кв.м., при
граници: изток – улица; запад – УПИ V-53; север – УПИ ІІІ-54; юг –
улица, за сумата 4 160 /четири 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
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, намиращ се във вилна зона “Минерални бани” – Община Бургас,
на Димчо Симеонов Георгиев и Красимира Марчева Георгиева
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
и
Да се продаде на ДИМЧО СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ с ЕГН
КРАСИМИРА МАРЧЕВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН
и двамата с
постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Ал. Стамболийски” № 2, ет. 4, недвижим имот,
представляващ 230.00 /двеста и тридесет/ кв.м. идеални части от УПИ ХХVІІІ651 в кв. 22 по плана на Вилна зона “Минерални бани”, Община Бургас, целият
с площ 819 кв.м., при граници: югоизток – УПИ ІХ-670; северозапад – улица;
север – УПИ ХХІХ-650; юг – УПИ ХХVІІ-652, за сумата 8 000 /осем хиляди/
лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на
общинската част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, кв. “Победа”
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА с ЕГН
и постоянен адрес гр. Бургас, кв. “Победа”, ул. “Чаталджа” № 43 и “КАЛИНА
2000” ЕООД гр. Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул.
“Чаталджа” № 43, рег. по ф.д. № 3191/2003 г. по описа на Бургаски окръжен съд
и вписано в търговския регистър с партиден № 1356, том 51, рег.1, стр.154,
данъчен № 1021425539, Булстат 102866718, представлявано от управителя Иван
Славов Иванов, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
10 кв. М. идеални части от УПИ ІІ-379 в кв.16 по плана на кв. “Победа”, гр.
Бургас, целият с площ от 505 кв.м., при граници: изток – ул. “Велека”; запад –
УПИ І-378; север – ул. “Мургаш”; юг – УПИ ІІІ-380, за сумата 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на
общинската част от недвижим имот, находящ се в с. Равнец, Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ЗЛАТА ИЛИЕВА КОЛЕВА с ЕГН
и
постоянен адрес с. Равнец, ул. “Комсомолска” № 32, НАНКА КОСТОВА
МАРТИНОВА с ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Захари
Зограф” № 90 и ВИЧО КОСТАДИНОВ ВИДЕВ с ЕГН
и постоянен
адрес гр.Бургас, ж.к. “Изгрев” бл.59, вх.1, ет.11, ап.64, недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ 50 кв.м. идеални части от УПИ ХІІ-365 в
кв.40 по плана на с. Равнец, Община Бургас, целият с площ от 1170 кв.м., при
граници: североизток – УПИ ХІІІ-364; югозапад – улица; северозапад – улица;
югоизток – УПИ ХІ-366, за сумата 1 050 /хиляда и петдесет/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на
общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, кв.
“Горно Езерово”, от Пламен Димитров Златанов
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ с ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник” бл.77, вх.4, ет.2 недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ 58 кв.м. идеални части от
УПИ V-213 в кв.21 по плана на кв. Горно Езерово, гр.Бургас, целият с площ
1319 кв.м., при граници: изток – УПИ VІ-213; запад – УПИ ІV-211, 212; север –
улица; юг – УПИ Х, ХІ, ХV, за сумата 1 044 /хиляда четиридесет и четири/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на
общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, кв.
“Горно Езерово”, от Стойко Тодоров Дросев
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
и
Да се продаде на СТОЙКО ТОДОРОВ ДРОСЕВ с ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, кв. Горно Езерово, ул. “Липа” № 1, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 13 кв.м. идеални части от УПИ
ІІІ-248 в кв.23 по плана на кв. Горно Езерово, гр.Бургас, целият с площ 913
кв.м., при граници: североизток – ул. “Еделвайс”; югозапад – УПИ ІV-247;
северозапад – УПИ ІІ-246; югоизток – ул. “Дружба”, за сумата 400
/четиристотин/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Антонио Христов Душепеев –
общински съветник от групата на “СДС и коалиция”, относно: Поправка на явна
фактическа грешка в Протокол № 27/29.09.2005 година, т.43 от дневния ред
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Поправя допусната явна фактическа грешка в решение по т. 43 от
Протокол № 27/29.09.2005 година, като вместо “ДКЦ–І–Бургас”, да се чете
“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР–І–БУРГАС” ЕООД.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
41. ПРЕПИСКИ от Канцеларията на Президента на Република България,
във връзка с постъпили молби за опрощаване на държавни вземания
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. По молбата на Катерина Костадинова Георгиева – дава съгласие да
бъде опростено задължението.
2. По молбата на Павлина Милкова Милтиядова
– дава съгласие да
бъде опростено задължението.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Радостин Иванов Димитров – ръководител
на групата общински съветници на “Коалиция за Бургас”, относно: Признаване
на разходи за извършени подобрения на отдадени под наем общински
помещения за Клуб на Общинския съвет на БСП – Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1. Приема извършените подобрения на Клуба на Общинския съвет на
БСП – Бургас, на обща стойност 32 158 /тридесет и две хиляди сто
петдесет и осем/ лева, съгласно техническа експертиза, които стават
общинска собственост. Средствата да бъдат приспаднати за сметка на
наемните задължения на Общинския съвет на БСП за клубната база
към Община Бургас.
2. Задължава Кмета на Общината да отрази промяната в договорите за
предоставяне и използване на клубовете на Общинския съвет на БСП.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 32
На 31.01.2006 г. /вторник/, 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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
ПРЕДЛОЖЕНИЕ до Министерски съвет на Република България, по повод
решение на Върховния съд за концесиониране на “Летище – Бургас”.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
По повод решение на Върховния съд за концесиониране на “Летище –
Бургас”, предлагаме на Министерски съвет да спре процедурата на
концесиониране, до приемане на Генерален план за развитие на Летище –
Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

