ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28 февруари 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 ТРЕТОТО 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: Отчет за изпълнение на бюджета на
Община Бургас към 31.12.2005 година
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Проект за бюджет на Община Бургас за
2006 година
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за размера на поевтиняване
на храната за закуска, обяд и вечеря на учениците
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна размера на местните такси по
ЗМДТ за 2006 година
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за мрежата на учебните
заведения и приема на ученици за учебната 2006/2007 година в
Община Бургас

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на Наредбата за концесиите,
приета от Общински съвет – Бургас
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински
жилища
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Корекция в текста на решение на
Общински съвет /Протокол № 32/31.01.2006 г./, относно осигуряване
на финансови средства за социални разходи
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане на Програма “Култура” на
Община Бургас за 2006 година и приоритетите в културния календар
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Утвърждаване числеността на персонала и
средните месечни брутни заплати за местни дейности към Община
Бургас
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Откриване в Община Бургас на социална
услуга “Защитено жилище” за хора с умствена изостаналост
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Механизъм за разпределение на
субсидиите за вътрешноградски превози между превозвачите
13. ИЗБОР на Надзорен съвет на Общинска агенция за приватизация –
Бургас.
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване цена на услуга – продажба на
обяди на лежащо болни и служители от Частна хирургическа
клиника
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов –
общински съветник, председател на Надзорния съвет на Общинска

агенция за приватизация, относно: Продължаване на процедурата за
приватизация на общински нежилищен имот
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допускане отклонения от правилата и
нормите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони, във връзка с
надграждане сградата на ЦДГ № 6 – “Вълшебство”
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Съгласие за извършване на строеж в
съсобствен имот – УПИ І в кв.13 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.
Бургас
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на действащия ПУП на терени,
предвидени за озеленяване в кв.74 по плана на гр. Българово, по
чл.9, ал.3 от ЗУТ
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на действащия ПУП на терен,
предвиден за озеленяване в кв.34 по плана на зона “В”, ж.к. “Меден
Рудник”, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на действащия ПУП на терени,
предвидени за озеленяване в кв.37 по плана на ж.к. “П.Р.Славейков”,
по чл.9, ал.3 от ЗУТ
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Васил Караманов – зам.-кмет
“Бюджет и финанси”, относно: Одобряване командировки на Йоан
Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас, за 2005 година
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Илка Баева – управител на “ДКЦІІ-Бургас” ЕООД, относно: Вземане на решение за провеждане на
акредитационна процедура на дружеството и определяне на комисия
по самооценяване
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Радостин Дичев – управител на
“МДОЗС-Бургас” ЕООД, относно: Приемане на “Доклад за
самооценка на дружеството”

24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от “СДС и коалиция”: Предоставяне на
общински терени на фирми за изграждане на жилища за навършили
пълнолетие деца – сираци
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост, УПИ І-171, кв.1, вилна зона “Боровете”, с. Банево
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ПЗ “Север”, кв. 1-А,
УПИ V с недвижими имоти, собственост на юридическо лице
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, ПЗ “Север”, кв. 1А, УПИ VІ и VІІ с недвижими имоти – апартаменти, собственост на
физическо лице, по пазарни цени
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изкупуване на идеални части от недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник,
Община Бургас
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”, кв.39, УПИ V-2635
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Бургас, ж.к. “Лазур”, кв.18, УПИ VІІ-236
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имоти,
получили траен градоустройствен статут в имот – частна общинска
собственост – УПИ І, кв.8, зона “А”, ж.к. “Меден Рудник”, гр. Бургас
32. Питания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община
Бургас към 31.12.2005 година
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация:
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Бургас към
31.12.2005 година, в т.ч. по:
1.1. приходите и разходите по бюджетни сметки, функции, дейности
и параграфи на Община Бургас към 31.12.2005 г. за 71 972 131 лв.
и преходен остатък 3 119 788 лв., съгласно Приложение № 1
/отчет ф-ма БО – 3/;
1.2. приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на
Община Бургас по функции, дейности и параграфи към
31.12.2005 г. за 4 968 953 лв. и преходни остатъци 1 756 980 лв.,
съгласно Приложения № 2 /отчет ф-ми ИБСФ/;
2. Приема извършените разходи до размера на фактическите, съгласно
чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗМДТ, в т.ч. ЦДГ, детски ясли, млечна кухня,
ДПС и др. за сметка на останалите приходоизточници.

3. Одобрява актуализация, както следва:
– на плана по приходите и разходите за дофинансиране на делегирани
бюджети по учебни заведения за 40 330 лв. /Приложение № /
– на плана по приходите и разходите за дейност ЦДГ и Ремонт и
поддържане на пътища за 214 687 лв. /Приложение № /
4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към
31.12.2005 година, съгласно чл.9 от ЗОД.
…………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Проект за бюджет на Община Бургас за
2006 година
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. (1) Приема бюджета на Община Бургас за 2006 година, с
направените корекции, както следва:
По приходите
в т.ч.
– Държавен трансфер от преотстъпения
данък по ЗОДФЛ
– Преходен остатък от дейности
държавна отговорност
Всичко държавни приходи:
Общински приходи
в т.ч.
– Данъчни приходи
– Неданъчни приходи
– Трансфер за компенсиране на
приходите от отпадналия пътен данък
– Целева субсидия от РБ за КР
– Предоставени трансфери § 36 от
ПЗР на ЗДБРБ

85 611 570 лв.,
35 734 800 лв.
1 783 352 лв.
37 518 152 лв.

12 452 000 лв.
25 112 000 лв.
1 921 300 лв.
836 900 лв.
- 275 000 лв.

– Банков заем
– Преходен остатък от общински дейности
Всичко общински приходи:

6 709 782 лв.
1 336 436 лв.
48 093 418 лв.

По разходите
в т.ч.
– За Дейности държавна отговорност
– За Общински дейности

85 611 570 лв.,
37 518 152 лв.
48 093 418 лв.

Раздел І “Общинска администрация”
От предвидените за закупуване 5 леки автомобила, Общината се
задължава да предостави 1 от тях на Общински съвет за ползване.
Раздел V “Здравеопазване”:
Определя субсидия на основание чл.100, т.4 от Закона за лечебните
заведения в размер на 150 000 лв. за финансово оздравяване на
Специализирана
болница
за
активно
лечение
по
пневмофтизиатрични заболявания (СБАЛПЗ).
Раздел VІ “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
За финансиране дейността на “Сдружение за подкрепа на лица с
умствени, физически и психически увреждания “Св. Ив.Рилски”Бургас” определя субсидия в размер на 3 000 лв.
Раздел VІІІ “Почивно дело, култура, религиозна дейност”
– Определя субсидия в размер на 3 000 лева на ансамбълът за
македонски песни “Гоце Делчев” към “ВМРО – Бургас”.
– Определя субсидия в размер на 3 000 лв. на ансамбъл “Гоце
Делчев” към “ВМРО – Пелистър – Бургас”.
Средствата за ансамблите да се отпуснат след представяне на
Общински съвет и Общинска администрация на отчет за
изразходените средства от предишно субсидиране – за какво са
използвани и осъществени ли са предвидените мероприятия.
– Определя субсидия в размер на 5 000 лв. на смесен хор “Родна
песен”.
– Завишава бюджета на ансамбъл “Странджа” с 50 000 лв. за
заплати и осигуровки.
– Определя субсидия в размер на 2 000 лв. на Спортен клуб по
бойни изкуства “Интер” Бургас.
– Определя субсидия в размер на 5 000 лв. на Сдружение с
нестопанска цел за жени с онкологични заболявания.

Раздел ІХ “Икономически дейности и услуги”
Приходите и разходите на общинско предприятие “Спортни имоти,
паркинги и гаражи” – Бургас да бъдат балансирани.
(2) Одобрява преходния остатък по Приложения № 5.1. и
№ 5.2., в размер на 3 119 788 лв., в т.ч. резерв държавни
дейности 705 000 лв.
– Държавна отговорност
1 783 352 лв.
– Общинска отговорност
1 336 436 лв.
2. Утвърждава разпределението на средствата за капиталови разходи от
целева субсидия, съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2006 година:
За общински дейности
836 900 лв.
По Функция 6 ЖСБКС § 5206 за обекти,
в т.ч.:
– Канализация ж.к. “М.Рудник”, зона “Г” и КПС
199 068 лв.
– Канализация кв. “Акации” ІІІ етап
637 832 лв.
По “Разчети за финансиране на капиталовите разходи през 2006 г. –
“Здравеопазване”:
– Закупуване на медицинска апаратура и оборудване за
проследяване на бременността и родовия процес за “МБАЛ–
Бургас” АД – 298 000 лева;
– Извършване ремонт на високочестотен трансформатор към
рентгенов апарат на “Медицински център-ІІІ-Бургас” ЕООД 40 000 лева;
– Закупуване на медицинска апаратура за “Медицински център-ІІБургас” ЕООД - 80 000 лева;
– Неотложни ремонтни дейности на сградата на “Стоматологичен
център-І-Бургас” ЕООД - 20 000 лева;
– Извършване строително-ремонтни дейности по реконструкция на
“В и К” и електроинсталации в “ДКЦ-ІІ-Бургас” ЕООД - 60 000
лева;
Управителите на болничните заведения се задължават определените
по-горе суми да бъдат включени в капитала на търговските
дружества.
– Завишава разходите за изграждане на рампи, звукови светофари,
достъпна жизнена среда за инвалиди със 100 000 лева, като
останалата сума от 103 000 лева да остане в “Други дейности по
икономиката”;

3. Утвърждава приходно-разходните сметки на извънбюджетните
сметки и фондове, както следва:
Приходи Разходи
(в лева)
(в лева)
(1) Фонд “Приватизация” по ЗПСПК
чл.10, ал.1 – 100 %
4 945 055 4 945 055
(2) Фонд за покриване разходите по
приватизация по ЗПСПК
чл.10, ал.1, т.1 – 9 %
450 055
445 055
(3) Специален фонд за инвестиции и ДА
чл.10, ал.1, т.3 по ЗПСПК – 91 %
4 500 000 5 480 000
(4) Извънбюджетни сметки към Общината
по чл.42, ал.1, т.2 от ЗОБ
12 415
20 237
4. Утвърждава разходите за представителни цели за 2006 година, в
размер на 50 000 лв.
5. Утвърждава разчетените субсидии на културните институти, в
размер на 275 000 лв., в т.ч. за:
– ДТ “Адриана Будевска”
130 000 лв.
– Куклен театър
25 000 лв.
– Оперно-филхармонично дружество
120 000 лв.
6. Утвърждава списъци на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи по вътрешно-градския транспорт, съгласно
Приложение № 8.1.
7. Одобрява 90 % от действителните транспортни разходи на
длъжностите и лицата за дейности местна отговорност, пътуващи от
местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Прилож. № 8.2.
8. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности в образованието, който има право на 90 %
компенсация от абонаментна карта по автомобилния транспорт,
съгласно Приложение № 8.3.
9. Приема размера на субсидиите за компенсиране загубите от
вътрешно градски превози, в размер на 300 000 лв.
10. (1) Одобрява размера на субсидията за поддържане на Гробищния
парк на “Обреден комплекс” ЕООД – Бургас, в размер на 550 000 лв.

(2) Задължава “Обреден комплекс” ЕООД – Бургас да изплаща за
сметка
на
дружеството
безплатните
погребения
на
бездомни,безпризорни и регистрираните в службите за социално
подпомагане, съгласно ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за 2006
година, които отчита като концесионна вноска.
11. Одобрява план-сметка на Приют за бездомни кучета, в размер на
57 000 лв., съгласно Приложение № 10.
12. Одобрява фонд “Работна заплата” и начисленията към него на
Спасителен отряд “Гражданска защита”, в размер на 92 000 лв.
13. Одобрява размера на субсидията за лицензирани спортни клубове,
вкл. за Спортен клуб по бойни изкуства, съгласно чл.59, ал.2 от
Закона за физическото възпитание и спорта, в размер на 134 000 лв.,
съгласно Приложение № 7.
14. Одобрява субсидии на нестопански организации за 82 000 лв.,
съгласно Приложение № 4, вкл. гласуваните 4 000 лева на
Сдружение с нестопанска цел за жени с онкологични заболявания и
3 000 лева на Сдружение на лица с умствени, физически и
психически увреждания “Св. Иван Рилски”.
15. Одобрява субсидия на ПФК “Черноморец 919” АД – Бургас, в
размер на 250 000 лв.
16. Одобрява стандарти по чл.7 от Наредбата за държавно
образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и
ученици в държавните и общински детски градини, училища и
обслужващи звена за издръжка в детските заведения 620 лв. на дете.
17. Дава съгласие за работно облекло на служителите от Общинска
администрация по трудови правоотношения да се осигурят по 150
лв. на човек в рамките на Бюджет – 2006 година, а на останалите
звена на самостоятелни бюджетни сметки, средствата предвидени по
бюджетите им за 2006 година.
18. Одобрява извършването на разходите до размера на фактическите,
съгласно чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗМДТ, в т.ч. Целодневни детски
градини, Полудневни детски градини, Детски ясли, Детска млечна
кухня, Домашен социален патронаж, списание “Море” и др. за
сметка на останалите местни приходи.

19. Утвърждава субсидия за второстепенни разпоредители за дейности
общинска отговорност, с изключение на заплати и осигуровки, 90 на
сто от одобрените им с общинския бюджет за 2006 година, като
останалите 10 на сто се предоставят ІV-то тримесечие в случай, че
планът на местните приходи е изпълнен.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за размера на поевтиняване
на храната за закуска, обяд и вечеря на учениците
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Одобрява за 2006 година размер на средствата за поевтиняване на
храната
в
ученическите
столове
за
учениците
от
общообразователните и професионални училища, както следва:
– за закуска - 0.15 лв.;
– за обяд
- 0.30 лв.;
2. Одобрява за 2006 година размер на средствата за поевтиняване на
храната за учениците в Спортно училище “Юрий Гагарин”, както
следва:
– за закуска - 0.30 лв.;
– за обяд
- 1.15 лв.;
– за вечеря - 0.60 лв.;
3. Одобрява за 2006 година безплатна храна /закуска и обяд/ за
учениците от Помощно училище “Отец Паисий”, на обща стойност
за годината 18 000 лв. Сумата да се допълни от общински приходи.

4. Одобрява допълнително поевтиняване на храната /с 0.50 лв. за обяд/
за 18 ученици с увреден слух, които се обучават в ОУ “П.К.Яворов”,
на обща стойност за годината 2 400 лв., в рамките на бюджета на
училището за издръжка – държавна дейност.
5. Одобрява за 2006 година безплатна храна за 15 ученици с увреден
слух, които се обучават в Професионална гимназия по туризъм
“Проф.д-р Асен Златаров”, на обща стойност за годината 3 600 лв., в
рамките на бюджета на училището за издръжка – държавна дейност.
6. Задължава директорите на училищата, които предоставят средства за
поевтиняване на храната за учениците, да упражняват контрол по
реда за ползване на субсидия за поевтиняване на храната и отчитане
на храненията в ученическите столове, съгласно разпоредбите на
ПМС № 88/23.05.2000 г. за организация на ученическото столово
хранене и Инструкция № 2/26.03.2001 г. за реда, по който се ползва
субсидия за ученическото столово хранене, издадена от Министъра
на образованието и науката /ДВ бр.34/06.04.2001 г./
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна размера на местните такси по
ЗМДТ за 2006 година
…………………………………………………………………..
/Докладната записка – разгледана с приемане на
Бюджет – 2006 година на Община Бургас по т.2/
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за мрежата на учебните
заведения и приема на ученици за учебната 2006/2007 година в
Община Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Да се утвърди за учебната 2006/2007 година прием на ученици в 92
паралелки в І клас, съгласно Приложение № 1.
2. Да се утвърди за учебната 2006/2007 година прием на ученици в 81
паралелки в V клас, съгласно Приложение № 1.
3. Да се утвърди прием на ученици в 2 паралелки в V клас в ПМГ
“Акад. Н.Обрешков” в рамките на общия прием на ученици в V клас,
съгласно Приложение № 1.
4. Да се утвърди прием на ученици в 16 паралелки в ІХ клас за
учебната 2006/2007 година, съгласно Приложение № 1.
5. Да се утвърди за учебната 2006/2007 година прием на ученици в 1
профилирана паралелка в ІХ клас с конкурсен изпит – профил
“Музика” в СОУ “Димчо Дебелянов” и на 2 профилирани паралелки
в СОУ “Добри Чинтулов” – 1 паралелка профил “Музика” и 1
паралелка профил “Хореография”, съгласно Приложение № 2.

6. Да се утвърди за учебната 2006/2007 година прием на ученици с
конкурсен изпит след завършен VІІ клас в 37 паралелки в
училищата, съгласно Приложение № 3.
7. Общинският съвет предлага на РИО – Бургас да утвърди прием на
ученици в ПГНЕ “Гьоте” и ПГАЕ “Гео Милев” по 20 ученика в
паралелка, поради маломерността на класните стаи по проект.
8. Общинският съвет предлага на РИО – Бургас да утвърди за учебната
2006/2007 година прием на квотен принцип (50 % момичета и 50 %
момчета) в ПГНЕ “Гьоте” и ПГАЕ “Гео Милев”, на основание чл.11,
ал.1 от Закона за защита срещу дискриминацията, във връзка с чл.7,
ал.1, т.12 от същия закон.
9. Да се утвърди за учебната 2006/2007 година прием на ученици в 39
професионални паралелки, в т.ч. 34 в професионалните гимназии, 2
професионални паралелки в СОУ “Йордан Йовков” (в т.ч. 1
паралелка по специалността “Конструираме, моделиране и
технология на облекло от текстил” с 5-годишен срок на обучение), 1
професионална паралелка в СОУ “Петко Росен” и 2 професионални
паралелки по специалността “Работник в заведения за хранене и
развлечения” в Помощно училище “Отец Паисий”, съгласно
Приложение № 4.
10. Да се утвърди за учебната 2006/2007 година прием на ученици в 3
паралелки ІХ клас във Вечерна гимназия “Захари Стоянов”, съгласно
Приложение № 1.
11. Да се утвърди за учебната 2006/2007 година прием на ученици в 1
паралелка І клас и 1 паралелка V клас в ПУ “Отец Паисий”.
12. Да се утвърдят за учебната 2006/2007 година 10 полуинтернатни
групи в ПУ “Отец Паисий”.
13. Да се утвърдят за учебната 2006/2007 година в ОУ “Пейо Яворов”
общо 4 специални паралелки, в т.ч. 1 паралелка в І клас и 3
полуинтернатни групи за деца с увреден слух.
14. Да се утвърди за учебната 2007/2007 година прием в Спортно
училище “Юрий Гагарин” на ученици в 1 паралелка – общински
прием след завършен VІ клас и 1 паралелка общински прием след
завършен VІІ клас – за допълване на вече съществуващата паралелка
при наличие на свободни места.
– Приемът да е съобразен с необходимостта от елитни спортисти за
представителните мъжки и женски отбори в Община Бургас;
– Общинският съвет задължава директора на училището да сключи
договор с президентите на спортни клубове, заявили прием в
общински паралелки, относно задълженията по осигуряване на
изискуемите условия за учебно-тренировъчен процес и издръжка
на учениците по схема 50/50 (Община – Спортни клубове).

15. Да се утвърди за учебната 2006/2007 година прием в Спортно
училище “Юрий Гагарин” на ученици в 2 паралелки – държавен
прием след завършен VІ клас и 1 паралелка – държавен прием след
завършен ХІІ клас.
16. Да се утвърдят за учебната 2006/2007 година 145 ПИГ в училищата,
съгласно Приложение № 5.
17. Да се утвърдят за учебната 2006/2007 година 3 групи ПДГ, в т.ч. 2
групи в НУ “Д-р Петър Берон” – с.Рудник и 1 група в ОУ “Христо
Ботев” – с.Черно море (общинска отговорност).
18. Да се утвърдят за учебната 2006/2007 година 27 групи задължителна
полудневна предучилищна подготовка на деца в училищата,
съгласно Приложение № 5.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на Наредбата за концесиите,
приета от Общински съвет – Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. ИЗМЕНЯ разпоредбата на чл.17, ал.1 от Наредбата за концесиите,
приета от Общински съвет – Бургас, като същата придобива следната
редакция:
“Внесените депозити за участие в конкурсната, съответно тръжната
процедура на неспечелилите участници и на недопуснатите до участие
кандидати се връщат от Дирекция “Финансово-стопански дейности” в 14дневен срок от датата на влизане в сила на заповедта по чл.22, съответно
чл.28.”
ІІ. ИЗМЕНЯ разпоредбата на чл.17, ал.2 от Наредбата за концесиите,
като същата придобива следната редакция:
“Задържа се депозитът за участие в конкурсната, съответно тръжната
процедура на кандидат в процедурата, който:
1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;
2. е определен за спечелил конкурса, съответно търга, но не сключи
договор за концесия;
3. е обжалвал заповедта по чл.22, съответно чл.28 – до решаване на
спора.”

ІІІ. ИЗМЕНЯ разпоредбата на чл.17, ал.3 от Наредбата за концесиите,
като същата придобива следната редакция:
“Община Бургас освобождава депозитите без да дължи лихви за
периода на задържането им, съгласно разпоредбите на настоящата Наредба.”
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински
жилища
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
1.

Да се промени предназначението на жилището в ж.к. “Славейков”,
бл.17, вх. “А”, ет.7, ап.19 – двустайно, от резервно в общинско
жилище за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди.

2.

Да се промени предназначението на жилището в ж.к. “Славейков”,
бл.63, вх.7, ет.8, ап.ляв – тристайно, от резервно в общинско
жилище за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди.
…………………………………………………………………..

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Корекция в текста на решение на
Общински съвет /Протокол № 32/31.01.2006 г./, относно осигуряване
на финансови средства за социални разходи
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Коригира текстовата част на решението на Общинския съвет –
Протокол № 32/31.01.2006 г., отнасяща се само до образователната степен на
учениците, за които Община Бургас поема стойност от цената за една
автобусна (тролейбусна) линия, както следва:
“Точка 10. Ученици:
– В гимназиална степен на обучение /от VІІІ – подготвителен до ХІІІ
клас/;
– От І до VІІІ клас от квартали и селища на Община Бургас, в които не
функционират училища;
– От V до VІІІ клас, които се обучават в паралелки по специализиран
учебен план на МОН;
– При промяна на адрес по местоживеене”;
Стойността на посочената в решението цена остава без промяна.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане на Програма “Култура” на
Община Бургас за 2006 година и приоритетите в културния календар
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Утвърждава Програма “КУЛТУРА” на Община Бургас и задължава
Общинската администрация да съобрази нейното изпълнение с утвърдените в
Бюджет – 2006 година, финансови средства.
Препоръчва във Великденската програма на Община Бургас да бъде
поканен оркестър Госпъл формация “Благовестие”.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Утвърждаване числеността на персонала и
средните месечни брутни заплати за местни дейности към Община
Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава, считано от 01.01.2006 година посочените в таблицата
лимити за численост на персонала и фонд “Работна заплата” за
местните дейности, финансирани чрез бюджета на Община Бургас.
2. Утвърждава, считано от 01.01.2006 година и от 01.07.2006 година
средните месечни брутни работни заплати за местните дейности към
Община Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Откриване в Община Бургас на социална
услуга “Защитено жилище” за хора с умствена изостаналост
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Открива от 01.04.2006 година социална услуга в общността
“Защитено жилище”, която ще се предоставя в сграда, собственост
на Община Бургас, в кв. “Акациите”, ул. “Венелин” № 8, гр.Бургас:
Капацитет
– 7 пълнолетни жени и/или мъже с лека и средна степен на
умствена изостаналост;
Численост на персонала – 3 щатни бройки,
в т.ч.:
– управител;
– социален работник;
– социален педагог (възпитател) или медицинска сестра;
Средства за работна заплата
–
11 961 лв.,
в т.ч.:
– ФРЗ
9 534 лв.
– ДОО
2 029 лв.
– ЗОВ
398 лв.

–
–
–
–

Други възнаграждения на персонала
Издръжка
Безопасни условия на труд
Закон за храните

673 лв.
9 049 лв.
57 лв.
56 лв.

2. Финансирането на дейностите по предоставяне на социалната
услуга “Защитено жилище” е заложена в бюджета на Община
Бургас за 2006 година и се извършва съгласно утвърдените с
Решение № 21/19.01.2006 г. на МС стандарти за делегирана
държавна дейност и Тарифата за таксите за социални услуги.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Механизъм за разпределение на
субсидиите за вътрешноградски превози между превозвачите
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА механизъм за разпределяне средствата за субсидии за
покриване загубите на фирмите, извършващи вътрешноградски превози в
Община – Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
13. ИЗБОР на Надзорен съвет на Общинска агенция за приватизация –
Бургас.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА в състава на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация – Бургас, общинските съветници:
– Таньо Кръстев Атанасов
– Д-р Кънчо Иванов Марангозов
– Бранимир Харалампиев Петров
– проф. Стефан Атанасов Чапкънов
– Димитър Николов Николов
– Димитър Паунков Колев
– Георги Василев Манев
– Мария Недева Радева
– Уляна Христова Желева
………………………………………………………….
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване цена на услуга – продажба на
обяди на лежащо болни и служители от Частна хирургическа
клиника
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
На основание чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,
Общинският съвет одобрява цена за един обяд в размер на 1.50 лева без ДДС.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Христо Божинов Порточанов –
общински съветник, председател на Надзорния съвет на Общинска
агенция за приватизация, относно: Продължаване на процедурата за
приватизация на общински нежилищен имот
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА докладната записка за обсъждане в Постоянната комисия по
законност и обществен ред.
…………………………………………………………………..

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допускане отклонения от правилата и
нормите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони, във връзка с
надграждане сградата на ЦДГ № 6 – “Вълшебство”
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ПРЕДЛАГА на Министъра на Регионалното развитие и
благоустройството да допусне отклонение от правилата и нормите, съгласно §
9 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, както следва:
– Надстрояване на двуетажна сграда – публична общинска
собственост, находяща се на ул. “Вардар” № 1, гр. Бургас, ползвана
за нуждите на ЦДГ № 6 “Вълшебство”;
– Намаляне на нормата за площ на едно дете на 13.80 кв.м.;
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Съгласие за извършване на строеж в
съсобствен имот – УПИ І в кв.13 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.
Бургас
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 14 гласа “за”, против –
11, 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
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на действащия ПУП на терени,
предвидени за озеленяване в кв.74 по плана на гр. Българово, по
чл.9, ал.3 от ЗУТ
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 24 гласа “за”, против – 7,
въздържали се – 7,
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
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на действащия ПУП на терен,
предвиден за озеленяване в кв.34 по плана на зона “В”, ж.к. “Меден
Рудник”, по чл.9, ал.3 от ЗУТ
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 14 гласа “за”, против – 8,
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
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изменение на действащия ПУП на терени,
предвидени за озеленяване в кв.37 по плана на ж.к. “П.Р.Славейков”,
по чл.9, ал.3 от ЗУТ
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 7 гласа “за”, против – 14,
въздържали се – 13,
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
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Васил Караманов – зам.-кмет
“Бюджет и финанси”, относно: Одобряване командировки на Йоан
Кирилов Костадинов – кмет на Община Бургас, за 2005 година
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И :
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
одобрява командировките (дневни и нощувки) на Йоан Кирилов Костадинов
– кмет на Община Бургас за 2005 година, както следва:
1. 08-09.01.2005 г.
Бургас – София – Бургас
74.00 лв.
2. 25-27.01.2005 г.
Бургас – София – Бургас
156.00 лв.
3. 20-22.02.2005 г.
Бургас – София – Бургас
156.00 лв.
4. 01-04.03.2005 г.
Бургас – София – Бургас
228.00 лв.
5. 29-30.03.2005 г.
Бургас – София – Бургас
84.00 лв.
6. 08-09.04.2005 г.
Бургас – София – Бургас
138.00 лв.
7. 19-20.04.2005 г.
Бургас – София – Бургас
84.00 лв.
8. 11-15.06.2005 г.
Бургас – София – Бургас
74.00 лв.
9. 07-13.09.2005 г.
Бургас – София – Бургас
122.00 лв.
10. 10-13.10.2005 г.
Бургас – София – Бургас
186.00 лв.
11. 26-27.11.2005 г.
Бургас – София – Бургас
74.00 лв.
12. 30.11-02.12.2005 г. Бургас – София – Бургас
174.00 лв.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Илка Баева – управител на “ДКЦІІ-Бургас” ЕООД, относно: Вземане на решение за провеждане на
акредитационна процедура на дружеството и определяне на комисия
по самооценяване
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на
“ДКЦ-ІІ-Бургас” ЕООД.
2. Дава съгласие пет членна комисия, определена със заповед на
управителя, да извърши самооценяване.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Радостин Дичев – управител на
“МДОЗС-Бургас” ЕООД, относно: Приемане на “Доклад за
самооценка на дружеството”
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И :
ПРИЕМА Доклад за самооценяване на лечебно заведение
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
Бургас” ЕООД, изготвен от Комисия по самооценяване, назначена със
Заповед № 199/03.10.2005 година на управителя на “МДОЗС – Бургас” ЕООД.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от “СДС и коалиция”: Предоставяне на
общински терени на фирми за изграждане на жилища за навършили
пълнолетие деца – сираци
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
С оглед осъществяване идеята за създаване на условия и възможности
за независим начин на живот и в най-висока степен участие в обществения
живот на лица, навършили 18 години, израсли без родители, Общински съвет
– Бургас дава съгласие съвместна работна група, включваща представители
на вносителите, сиреч на Общински съвет и Общинската администрация, в
съответствие със законовите принципи, изисквания и критерии, уредени в
Закона за социалното подпомагане и Правилника за прилагането му, Закона
за общинската собственост и Наредбите, приети от Общински съвет – Бургас,
за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища и за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, в
двумесечен срок:
1. Да проучи възможностите за откриване на социална услуга
“Защитени жилища”, за настаняване на лица, навършили 18годишна възраст и израсли без родители.

2. Да обсъди необходимостта и основателността от изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и
разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет –
Бургас и да изработи предложение в този смисъл.
3. Да предложи недвижими имоти, отговарящи на изискванията за
изграждане на жилища, които да послужат за реализиране на
настоящата идея и да разработи примерни условия за провеждане на
съответната процедура за разпореждане с общинските имоти.”
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост, УПИ І-171, кв.1, вилна зона “Боровете”, с. Банево
………………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се продаде на СТЕФАНКА ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА с ЕГН
и постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “П.Р.Славейков” бл.5, вх.2,
урегулиран поземлен имот І-171, кв.1 по плана на вилна зона “Боровете” с.
Банево, Община Бургас, целият с площ 500.00 кв.м., при граници: изток –
улица; запад – край на регулацията; север – край на регулацията; юг – УПИ
ІІ-173 и УПИ ІІІ-173, за сумата 14 000 /четиринадесет хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ПЗ “Север”, кв. 1-А,
УПИ V с недвижими имоти, собственост на юридическо лице
………………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ V, кв. 1-А, находящ се в ПЗ “Север”, гр.
Бургас, целият с площ 1240 кв.м., при граници: изток – УПИ ІV; запад – УПИ
VІ, VІІ; север – ул. “Пирин”; юг – ул. “Т. Александров”, с пазарна стойност
80 500 /осемдесет хиляди и петстотин/ лева,
със
следните недвижими имоти, собственост на “К.А.М.П. КОНСУЛТ” АД,
гр. София, вписано в регистъра на търговските дружества по ф.д. №
22106/1992 г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на
управление гр. София, Община “Сердика”, ж.к. “Банишора”, бл. № 211-А, вх.
“Г”, с данъчен
, БУЛСТАТ
представлявано от
изпълнителния директор Юлиян Владимиров Михайлов – ЕГН

1. Апартамент № 6, ет.1, бл.18 по плана на ж.к. “Зорница”, гр. Бургас,
със застроена площ 42.78 кв.м., състоящ се от дневна с кухня,
спалня, баня – WC и антре, при граници: изток – сем. Велкови; запад
– външен зид; север – коридор; юг – външен зид; отгоре – сем.
Ковачеви; отдоле – изби, заедно с избено помещение № 6 от 2.10
кв.м., при граници: изток – външен зид; запад – избено помещение;
север – коридор; ют – избено помещение, както и 0.956 % идеални
части от общите части на сградата и от правото на строеж върху
държавна земя с пазарна стойност 50 924 /петдесет хиляди
деветстотин двадесет и четири/ лева, и
2. Апартамент № 27, ет.2, вх.2, бл.440 по плана на ж.к. “Меден
Рудник”, гр. Бургас, със застроена площ 40.71 кв.м., състоящ се от
дневна, кухня, баня – WC и антре, при граници: изток – външен зид;
запад – коридор; север – изба; юг – изба, както и 0.858 % идеални
части от общите части на сградата и от правото на строеж върху
държавна земя с пазарна стойност 37 452 /тридесет и седем хиляди
четиристотин петдесет и два/ лева.
Община Бургас не дължи разликата в стойността на имотите, предмет
на замяната, като същата остава в тежест на “К.А.М.П. КОНСУЛТ” АД –
София.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, ПЗ “Север”, кв. 1А, УПИ VІ и VІІ с недвижими имоти – апартаменти, собственост на
физическо лице, по пазарни цени
………………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 1,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на следните недвижими имоти – частна
общинска собственост:
1. УПИ VІ, кв. 1-А, Промишлена зона “Север”, гр. Бургас, целият с
площ 1257 кв.м., при граници: изток – УПИ V; запад – ул. “Дебелт”;
север – ул. “Пирин”; юг – УПИ VІІ, с пазарна стойност 80 600
/осемдесет хиляди и шестстотин/ лева;
2. УПИ VІІ, кв. 1-А, Промишлена зона “Север”, гр. Бургас, целият с
площ 1597 кв.м., при граници: изток – УПИ V; запад – ул. “Дебелт”;
север – УПИ VІ; юг – ул. “Т.Александров”, с пазарна стойност
103 700 /сто и три хиляди и седемстотин/ лева,
със
следните недвижими имоти, собственост на ГЕРГАНА ПЕТКОВА
ПОЛИМЕНОВА:

1. Апартамент № 40, находящ се на ет. 8, вх. “Б”, бл. 484 в ж.к.
“Меден Рудник”, гр. Бургас, със застроена площ 90.06 кв.м., състоящ
се от две спални, дневна, кухня, баня – WC, антре, при граници:
изток – външен зид; запад – външен зид; север – външен зид; юг –
ведомствен апартамент; отгоре – покрив; отдолу – ведомствен
апартамент, ведно с избено помещение № 40 с площ от 3.63 кв.м.,
както и 1.376 % идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху държавна земя, с пазарна стойност 85 298
/осемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и осем/ лева;
2. Апартамент № 22, находящ се на ет. 8, вх. “А”, бл. 478 в ж.к.
“Меден Рудник”, гр. Бургас, със застроена площ 61.07 кв.м., състоящ
се от дневна, спалня, кухня, баня – WC, антре, при граници: изток –
Коюмджиев; запад – ведомствен апартамент; север – стълбище; юг –
външен зид; отгоре – таван; отдолу – ведомствен апартамент, ведно
с избено помещение № 22 с площ 2.36 кв.м., както и 1.107 %
идеални части от сградата и от правото на строеж върху държавна
земя с пазарна стойност 53 450 /петдесет и три хиляди четиристотин
и петдесет/ лева;
3. Апартамент № 6, находящ се на ет. 3, вх. “А”, бл. 466 в ж.к. “Меден
Рудник”, гр. Бургас, със застроена площ 59.55 кв.м., състоящ се от
дневна, спалня, кухня, баня – WC, антре, при граници: изток – сем.
Лазови; запад – външен зид; север – външен зид; юг – коридор;
отгоре – сем. Асенови; отдолу – сем. Иванови, ведно с избено
помещение № 6, с площ от 3.06 кв.м., както и 1.087 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна
земя с пазарна стойност 49 358 /четиридесет и девет хиляди триста
петдесет и осем/ лева;
Община Бургас не дължи разликата в стойността на имотите, предмет
на замяната, като същата остава в тежест на Гергана Петкова Полименова.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изкупуване на идеални части от недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник,
Община Бургас
………………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се продадат на ДИАНА НАСКОВА ИВАНОВА с ЕГН
и
постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Вола” № 1, ет.3, ап.3 и ЛЪЧЕЗАР
БОГДАНОВ ГРОЗДЕВ с ЕГН
и постоянен адрес гр. Пловдив, ул.
“Карловска” № 29, ет.4, ап.8, собствените на Община Бургас 355/2455 (триста
петдесет и пет от две хиляди четиристотин петдесет и пет) идеални части от
УПИ І-617, целият с площ 2455 кв.м. в кв.61, по плана на с. Рудник – с. Черно
море, Община Бургас, при граници: изток – УПИ ІІІ-618, УПИ ІV-619, УПИ
V-620; запад – улица; север – улица; юг – УПИ ХІІ-621, УПИ ХІІІ-616, за
сумата 6 035 /шест хиляди тридесет и пет/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Бургас, ж.к. “Бр. Миладинови”, кв.39, УПИ V-2635
………………………………………………………………….
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се продадат на КАЛИНКА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА с ЕГН
и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. “Възраждане”, бл.1, вх. “Г”,
ет.3 и НЕДЕЛЧО МИЛЧЕВ ЗДРАВЧЕВ с ЕГН
и постоянен адрес:
гр. Бургас, ул. “Лермонтов” № 52, ет.4, собствените на Община Бургас 93/306
идеални части от УПИ V-2635 в кв.39 по плана на ж.к. “Бр.Миладинови”, гр.
Бургас, целият с площ 306 кв.м., при граници: изток – УПИ ІV; запад – УПИ
VІ; север – УПИ ХІ; юг – ул. “Вардар”, за сумата от 44 500 /четиридесет и
четири хиляди и петстотин/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С. Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Бургас, ж.к. “Лазур”, кв.18, УПИ VІІ-236
………………………………………………………………….
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
№ 33
На 28.02.2006 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 ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………….
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имоти,
получили траен градоустройствен статут в имот – частна общинска
собственост – УПИ І, кв.8, зона “А”, ж.к. “Меден Рудник”, 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 собствениците на обекти, изградени по
реда на чл.120, ал.4 от ППЗТСУ /отменен/, получили траен градоустройствен
статут, находящи се в УПИ І, кв.8 по плана на зона “А”, ж.к. “Меден Рудник”,
гр. Бургас, частна общинска собственост, целият с площ 9 291 кв.м., при
граници: изток – улица и кв.9; запад – улица и кв.6; север – улица и УПИ ІІ и
УПИ ІІІ, както следва:
1. Борис Георгиев Николов с ЕГН
и постоянен адрес гр.
Бургас, ул. “Шейново” № 61, вх.2, ет.4, за обект “Фурна”,
представляващ едноетажна сграда със застроена площ 140 кв.м., за
сумата 14 000 /четиринадесет хиляди/ лева;
2. Костадин Андреев Костадинов с ЕГН
и постоянен
адрес гр. Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, ул. “Босна” № 2, за обект
“Кафе – еспресо”, представляващ едноетажна сграда със застроена
площ 140 кв.м. за сумата 14 000 /четиринадесет хиляди/ лева;

3. Донка Тинева Колева с ЕГН
и постоянен адрес гр.
Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.38, вх.3, ет.5, за обект “Аптека”,
представляващ едноетажна сграда със застроена площ 39 кв.м., за
сумата 4 000 /четири хиляди/ лева;
и постоянен адрес гр.
4. Иван Андреев Пейчев с ЕГН
Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.413, вх.4, ет.2, за обект “Кафе –
еспресо и магазин за пакетирани стоки и бутилиран алкохол”,
представляващ двуетажна сграда със застроена площ 125.45 кв.м. и
разгъната застроена площ 205.85 кв.м., за сумата 13 000 /тринадесет
хиляди/ лева;
5. Петко Стоянов Петков с ЕГН
и постоянен адрес гр.
Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.414, вх. “В”, ет.6 за обект “Кафе –
аперитив “Аризона”, представляващ едноетажна сграда със
застроена площ 97.32 кв.м., за сумата 10 000 /десет хиляди/ лева;
6. Сава Тодоров Иванов с ЕГН
и постоянен адрес гр.
Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.467, вх. “Г”, ет.8 за обект “Бира –
скара “Капчето”, представляващ едноетажна сграда със застроена
площ 172 кв.м., за сумата 17 200 /седемнадесет хиляди и двеста/
лева;
7. ЕТ “Шато – Красимир Велев”, със седалище и адрес на управление
гр. Бургас, ул. “Екзарх Йосиф” № 35, регистриран по ф.д. №
6367/1992 г. по описа на Бургаски окръжен съд, вписано под № 5841,
том 143, стр.64, представляван от Красимир Венков Велев с ЕГН
за обект – Магазин “Търговски комплекс”,
представляващ едноетажна сграда със застроена площ 145.60 кв.м.,
за сумата 14 600 /четиринадесет хиляди и шестстотин/ лева;
8. “Риба Комерс” ООД, гр. Бургас, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, ул. “Мара Гидик” № 17, регистрирано по ф.д.
№ 03480/17.06.93 г. по описа на Бургаски окръжен съд, вписано под
№ 38, том 1, стр.304, представлявано от Димитър Христов Шавов с
ЕГН
за обект “Магазин за продажба и пържене на
риба”, представляващ едноетажна сграда със застроена площ 92
кв.м., за сумата 9 200 /девет хиляди и двеста/ лева;

9. “ЕРА” ООД гр. Севлиево, със седалище и адрес на управление гр.
Севлиево, ул. “Ст.Бъчваров” № 8, регистрирано по ф.д. № 293/2002
г. по описа на Габровски окръжен съд, вписано под № 3, том 23,
стр.7, представлявано от управител Цветан Ботев Макавеев с ЕГН
за обект “Аптека и кафе с игрална зала”, представляващ
едноетажна сграда със застроена площ 146.47 кв.м., за сумата 14 700
/четиринадесет хиляди и седемстотин/ лева;
10. Денчо Атанасов Георгиев с ЕГН
и постоянен адрес гр.
Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.455, вх.4, ет.6, за обект – Кафе
“Грация”, представляващ едноетажна сграда със застроена площ
62.30 кв.м., за сумата 6 300 /шест хиляди и триста/ лева;
и постоянен адрес
11. Гунка Шидерова Георгиева с ЕГН
гр. Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.406, вх. “И”, ет.8, за обект “Кафе
– еспресо и игрална зала”, представляващ едноетажна сграда със
застроена площ 60 кв.м., за сумата 6 000 /шест хиляди/ лева;
…………………………………………………………………..

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л. Бахчеванова

