ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27 април 2006 година /четвъртък/, град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в Голямата зала на Община – Бургас, от 10:00 часа,
се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас.
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет Бургас прие за
разглеждане, следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. /1/ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на
собственик върху общинската част от капитала на търговските
дружества
/2/ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Паунков Колев –
общински съветник, относно: Изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на
собственик върху общинската част от капитала на търговските
дружества
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Петров Дракалиев –
общински съветник, относно: Допълнение към Тарифа на местните
такси по ЗМДТ за 2006 година
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Руско Хънков – управител на
“Бургаски пазари” ЕООД, относно: Провеждане на търг с явно
наддаване по чл.17, ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които
Общината упражнява правата си на собственик върху общинската
част от капитала на търговските дружества
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Петко Димитров Драгнев – управител
на “Бургасбус” ЕООД, относно: Провеждане на търг с явно
наддаване по чл.17, ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които

Общината упражнява правата си на собственик върху общинската
част от капитала на търговските дружества, за отдаване под наем на
обособена част от имот, разположен на ул. “Александровска” № 102,
представляващ Транспортна къща, собственост на “Бургасбус”
ЕООД
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Отпускане на
еднократна помощ на социално слаб
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Отпускане на
целева субсидия на Детски хор “Милка Стоева” при МКЦ – Бургас
за участие в Международен хоров фестивал “ALTA PUSTERIA” –
Италия
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване на замяна на недвижими
имоти – частна общинска собственост с недвижими имоти /жилища/,
собственост на юридическо лице
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община
Бургас в акционерно дружество с апортна вноска – недвижим имот
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бенчо Георгиев Бенчев – общински
съветник и председател на Постоянната комисия по земеделие,
относно: Оземляване на малоимотни и безимотни граждани –
жители на Община Бургас
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Съгласие за извършване на строеж в
съсобствен имот, находящ се в кв. “Сарафово”, гр. Бургас
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Съгласие за извършване на строеж в
съсобствен имот, представляващ УПИ І, кв.26 по плана на зона “Б”,
ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас
12. 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 ХІV, кв.7 по плана на ж.к. “Славейков”, гр.Бургас
13. 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 ХVІ, кв.32 по плана на кв. “Сарафово”, гр.Бургас
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изкупуване на идеални части, общинска
собственост от недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, ул.
“Фердинандова” № 104 – ул. “Дебелт” № 8
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на част от недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в кв. “Лозово”, гр.Бургас
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост, УПИ ХХХV-83, кв.6, в.з. “Боровете”, Община Бургас
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост, УПИ ІV-105, кв.5, в.з. “Боровете”, Община Бургас
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на част от недвижим имот –
частна общ.собственост, находящ се в с.Изворище, Община Бургас
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на имоти – частна общинска
собственост с части от имот пл.№ 915, кв.32, собственост на
физически лица, попадащ върху двора на училище “Христо Ботев”,
кв. “Сарафово”, гр.Бургас
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Соня Стоянова Георгиева, Христо
Божинов Порточанов и Руси Динев Куртлаков – общински
съветници, относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на
град Бургас” – Любомир Левчев
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване замяна на недвижими имоти –

частна общинска собственост с недвижими имоти, собственост на
юридическо лице за разширение на “Гробищен парк” – Бургас
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване на замяна на недвижим имот
– частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к.
“Лазур”, кв.12, УПИ Х-280 с недвижим имот, собственост на
физически лица
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване допълнително право на строеж
в имот – частна общинска собственост в кв.41, ж.к. “Лазур”,
гр.Бургас
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване на замяна на недвижим имот
– частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к.
“Лазур”, бл.79, вх.”Е”, ет.3, ап.113 с недвижим имот, собственост на
физическо лице
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижими имоти, представляващи УПИ ІХ-60 и УПИ Х-60 в кв.6
по плана на с.Твърдица, Община Бургас
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот, представляващ УПИ VІІ-236 в кв.18 по плана на
ж.к. “Лазур”, гр.Бургас
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез
продажба на общинска идеална част от имот, представляващ УПИ Х
в кв.22 по плана на кв. “Сарафово”, гр.Бургас
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Становище по
молба на Иван Димитров Карагеоргиев до Президента на Република
България, за опрощаване на вземане
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълване Приложение № 1 към

Правилника на общинско предприятие “Спортни имоти, паркинги и
гаражи” при Община Бургас
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне зони и такси за
кратковременно паркиране; Изменение на Приложение № 1 към
Правилника на Общинско предприятие “Спортни имоти, паркинги и
гаражи” при Община Бургас; Изменение и допълнение Тарифата на
цени за услуги и права, предоставени от Община Бургас за 2006 год.
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Тарифата на цени за услуги и права
предоставяни от общините, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2006 г.
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване съгласие за сключване на
споразумение между Община Бургас и Регионална дирекция на
вътрешните работи – гр. Бургас, за сътрудничество при набиране на
финансови средства за нуждите на РДВР – гр. Бургас и създаване на
система за видеонаблюдение на територията на гр. Бургас
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на правомощия по Закона за
устройство на територията
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Николов Георгиев –
управител на “Благоустройствени строежи” ЕООД – гр. Бургас,
относно: Даване на съгласие “Благоустройствени строежи” ЕООД да
предоговори договорните условия по сключения с “Райфайзенбанк
България” ЕАД, договор за банков кредит
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Боян Будаков – общински
съветник, председател на ПК по здравеопазване и д-р Кънчо
Марангозов – общински съветник, член на ПК по здравеопазване,
относно: Конкурс за управители на лечебни заведения за доболнична
помощ ЕООД – общинска собственост
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Попълване състава
на Постоянни комисии
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Уляна Желева – общински съветник,
председател на Постоянната комисия по образование и наука,

относно: Допълнение на решение на Общински съвет Бургас по т.5
от дневния ред на заседание – Протокол № 33/28.02.2006 г.
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Уляна Желева – общински съветник,
председател на Постоянната комисия по образование и наука,
относно: Поправка на явна фактическа грешка в решение по т.7 от
дневния ред на заседание на Общински съвет Бургас – Протокол №
34/31.03.2006 г.
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов – общински
съветник, председател на Постоянната комисия по икономика и
инвестиции, относно: Поправка на явна фактическа грешка в
решение по т.7 от дневния ред на заседание на Общински съвет
Бургас – Протокол № 34/31.03.2006 г.
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Поправка на явна
фактическа грешка в Протокол № 34/31.03.2006 г. от заседание на
Общински съвет Бургас, т.5 от дневния ред
41. ПИТАНИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
1. /1/ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет
на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на
собственик върху общинската част от капитала на търговските
дружества
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 38 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за условията и реда, при които Общината
упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на
търговските дружества, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:
І. Изменя разпоредбата на чл.22, ал.2, като заменя думата
“изпълнителни” с “управителни”.
ІІ. Изменя разпоредбата на чл.22, ал.3, като същата придобива следната
редакция: “Броят на членовете на съвета на директорите и управителния
съвет на общинските еднолични акционерни дружества е от три до девет
души. Броят на членовете на надзорния съвет е от три до седем души.”
ІІІ. Изменя разпоредбата на чл.23, като същата придобива следната
редакция:
“(1) Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с
ограничена отговорност:
1. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

2. /да се чете/ народни представители, министри, заместникминистри, областни управители, общински съветници,
кметове, заместник-кметове, кметски наместници, кметове
на кметства, секретари на общини, държавни служители и
служители в Общинска администрация;
3. лица, които се намират в трудово правоотношение;
(2) Без съгласие на дружеството управителят няма право:
1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в
дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
(3) Ограниченията по /вместо ал.1 да се чете/ ал.2 се прилагат, когато
се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.
(4) При нарушаване на задълженията по ал.2, управителят дължи
обезщетение за причинените на дружеството вреди.”
ІV. Изменя разпоредбата на чл.24, като:
– в т.4 думата “изпълнителни” се замества с “управителни”;
– в т.5 отпада “след заместник-областни управители се добавя
“общински съветници” и да се чете: “кметове на кметства и
кметски наместници”;
V. Изменя разпоредбата на чл.25, ал.1, като същата придобива следната
редакция:
“Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните
и на управителните съвети на общинските еднолични акционерни дружества:
1. /да се чете/ областни управители, заместник-областни
управители, общински съветници, кметове, заместниккметове, кметове на кметства и кметски наместници,
секретари на общини, държавни служители и служители в
Общинската администрация;
2. лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
3. лица, които са били членове на управителни или контролни
органи на дружество, когато то е прекратено поради
несъстоятелност, през последните 2 /две/ години,
предхождащи датата на решението за обявяване на
несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
4. съпрузи или роднини до трета степен по права или по
съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на
управителен или надзорен орган на дружеството;
5. управители или членове на управителни и контролни органи
на друго общинско еднолично търговско дружество.”

VІ. Изменя разпоредбата на чл.25, ал.2, като същата придобива
следната редакция:
“Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет на
общинското еднолично акционерно дружество нямат право от свое или от
чуждо име /прибавя/ да извършват търговски сделки, да участват в търговски
дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат
прокуристи, управители или членове на съвета на други дружества или
кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това
ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато
органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.”
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
1. /2/ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Паунков Колев –
общински съветник, относно: Изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява
правата си на собственик върху общинската част от капитала на
търговските дружества
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 42 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І.
Наименованието на Наредбата за условията и реда, при които
Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от
капитала на търговските дружества, се изменя така: “Наредба за реда, по
който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си
на собственост в търговските дружества”.
ІІ.
Разпоредбата на чл.1 се изменя така: “С тази Наредба се урежда
реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на
собственост на Общината в търговските дружества.”
ІІІ. Разпоредбата на чл.2 се изменя така: “Общинският съвет
приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на
търговски дружества с общинско имущество и определя своите
представители в тези от тях, в които Общината е съдружник или
акционер”.

ІV. Разпоредбата на чл.3 се изменя така: “Общината упражнява
правата си на собственост върху акции и дялове в търговски дружества при
спазване на Търговския закон, уставите на търговските дружества и тази
Наредба.”
V.
Разпоредбата на чл.18, ал.3 се изменя, като думите “като цените
на обектите се определят съгласно Правилника за прилагане на Закона за
общинската собственост”, се заменят с “по пазарни цени”.
VІ. Разпоредбата на чл.19 се изменя така: “Представителите на
Общината в търговските дружества с общинско участие са длъжни
предварително да вземат съгласие от Общинския съвет, за гласуване по
всички въпроси от компетентността на Общото събрание”, на следните
въпроси:
1. преобразуване и прекратяване на дружеството;
2. участие в други дружества;
3. откриване на клонове;
4. даване на обезпечения, в полза на трети лица;
VІІ. Чл.20 – отпада.
VІІІ. Чл.21 – отпадат ал.1 и ал.2.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Петров Дракалиев –
общински съветник, относно: Допълнение към Тарифа на местните
такси по ЗМДТ за 2006 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 39 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Допълва Тарифата за местните такси по ЗМДТ за 2006 година, по
следния начин:
В края на таблицата се добавя:
“Забележки:
Собствениците на преместваеми обекти за услуги – без
автоработилници, фризьорски и козметични салони, заплащат месечна такса,
изчислена с корекционен коефициент – 0.7 %, а инвалидите – 0.5 %”;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Руско Хънков – управител на
“Бургаски пазари” ЕООД, относно: Провеждане на търг с явно
наддаване по чл.17, ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които
Общината упражнява правата си на собственик върху общинската
част от капитала на търговските дружества
……………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за
отдаване под наем за срок от три години на търговски обект,
включен в капитала на “Бургаски пазари” ЕООД, с полезна площ от
115 кв.м., представляващ блок № 6 – ІІІ, съгласно скица, с
предназначение за кафе – аператив, находящ се в гр. Бургас,
Централен пазар “Краснодар”, кв.43, УПИ І по плана на ж.к.
“Възраждане”, с граници: изток – ул. “Ивайло”; запад – ТК
“Краснодар”; север – ул. Св.Климент Охридски”; юг – Централен
пазар “Краснодар”.
2. Определя начална тръжна цена на месечен наем в размер на 1850 лв.
3. Определя стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
4. Утвърждава тръжна документация – неразделна част от решението,
както следва:
– молба – приложение № 1;
– декларация – приложение № 2;
– проектодоговор – приложение № 3;

5. Определя цена на един комплект тръжни документи на 30 лв., които
да се закупуват от касата на “Бургаски пазари” ЕООД, гр. Бургас, ТК
“Краснодар”, ет.1, в срок до 10 часа в деня, преди датата на търга.
6. Определя депозит за участие в търга в размер на 2000 лв.
Депозитната вноска да се внася по сметка на “Бургаски пазари”
ЕООД, № 1010000904, б.к. 13071217 в Общинска банка АД – клон
Бургас, до 12 часа в деня преди датата на търга.
7. Оглед на имота, предмет на търга, да се извърши на 10-я и 15-я ден
след датата на публикуване на обявата /ако са почивни дни в първия
работен ден след тях/, от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа.
8. Търгът да се проведе на тридесетия ден след публикуване на обявата
от 10 часа в определено от тръжната комисия място /ако е почивен
ден в първия работен ден след него/.
9. При непровеждане на търга, повторен търг да се проведе в
десетдневен срок, след първата дата 2006 година.
10. Заявления за участие да се приемат до 14 часа в дните, преди датите,
определени за провеждане на търга, 2006 г. в деловодството на
“Бургаски пазари” ЕООД, гр. Бургас, ТК “Краснодар”, ет.2, клетка
№ 20.
11. Избира тръжна комисия в състав от 5 души, както следва:
– Бенчо Георгиев Бенчев
- общински съветник;
– Григорий Димитров Манолов общински съветник;
– Петър Ангелов Петров
- общински съветник;
– Представител на Общинска администрация;
– Представител на Търговското дружество;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Петко Димитров Драгнев – управител
на “Бургасбус” ЕООД, относно: Провеждане на търг с явно
наддаване по чл.17, ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които
Общината упражнява правата си на собственик върху общинската
част от капитала на търговските дружества, за отдаване под наем на
обособена част от имот, разположен на ул. “Александровска” № 102,
представляващ Транспортна къща, собственост на “Бургасбус”
ЕООД
……………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за
отдаване под наем за офис за финансови услуги за срок от три
години на обособена част – помещение от 75 кв.м. в Транспортна
къща, включена в капитала на “Бургасбус” ЕООД и представляващ
партерен етаж – част от шестетажна сграда, имот № 787, парцел VІ в
кв.159 в ЦГЧ на гр.Бургас, при граници на имота, както следва:
север – четириетажна масивна сграда – калкан; изток – ул.
“Александровска”; юг – ул. “Цар Самуил”; запад – парцели №№ VІІ782 и VІ-786.
2. Определя начална тръжна цена на месечен наем в размер на 3750 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер на 375 лв.
4. Утвърждава тръжна документация – неразделна част от решение,
съгласно приложението.

5. Определя цена на един комплект тръжни документи на 20 лв., които
да се закупуват от касата на “Бургасбус” ЕООД – гр.Бургас, ул.
“Индустриална” № 1.
6. Определя депозит за участие в търга в размер на 3750 лв.
Депозитната вноска да се внася в касата на “Бургасбус” ЕООД –
гр.Бургас, ул. “Индустриална” № 1.
Обявените суми са без ДДС.
7. Оглед на имота, предмет на търга, да се извърши на десетия ден, ако
е почивен – в първия работен ден след него, след датата на
обявяване на търга в местен всекидневник от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч.
до 16 ч.
8. Търгът да се проведе на тридесетия ден, ако е почивен – в първия
работен ден след него, от 10 ч. след датата на публикацията, в
определено от тръжната комисия място.
9. При непровеждане на търга, повторен търг да се проведе в
десетдневен срок след първата обявена дата.
10. Заявления за участие в търга да се приемат до 14 часа на
предпоследните дни, преди датите, определени за провеждане на
търга, в деловодството на “Бургасбус” ЕООД – гр. Бургас, ул.
“Индустриална” № 1.
11. Избира тръжна комисия в състав от 5 души, както следва:
– Евгения Тодорова Попеску общински съветник;
– Георги Димитров Николов общински съветник;
– Петър Ангелов Петров
общински съветник;
– Представител на Община Бургас;
– Представител на “Бургасбус” ЕООД;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Отпускане на
еднократна помощ на социално слаб
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА еднократна финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/
лева на Ани Татеос Тепеликян.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Отпускане на
целева субсидия на Детски хор “Милка Стоева” при МКЦ – Бургас
за участие в Международен хоров фестивал “ALTA PUSTERIA” –
Италия
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 40 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА целева субсидия в размер на 3 000 /три хиляди/ лева на
Детски хор “Милка Стоева” при Младежки културен център – гр. Бургас, за
участие в Международния фестивал “ALTA PUSTERIA”, който ще се проведе
в Италия от 21 до 25 юни 2006 година.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване на замяна на недвижими
имоти – частна общинска собственост с недвижими имоти /жилища/,
собственост на юридическо лице
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 5, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижими имоти, собственост на Община
Бургас, представляващи:
– УПИ І , кв.34 по плана на ж.к. “Бр.Миладинови”, гр. Бургас, целият с
площ 764 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІ, запад – ул. ”Кавала”,
север – улица, юг – УПИ V, на стойност 448 270 /четиристотин
четиридесет и осем хиляди двеста и седемдесет/ лева;
– Неурегулиран имот № 25, 35, кв.16 по плана на ж.к.
”Бр.Миладинови”, гр. Бургас с площ 530/590 кв.м., при граници:
изток – ул. ”Стара планина”, запад – имот № 11, север – ул.
”Панайот Хитов”, юг – имот № 11, на стойност 295 420 /двеста
деветдесет и пет хиляди четиристотин и двадесет/ лева;
– УПИ VІ, кв.47 по плана на ж.к. ”Лазур”, гр. Бургас с площ 3595,90
кв.м., при граници : изток – бул. ”Димитър Димов”, запад – улица от
о.т.234-а до о.т.234-ж, север – ул. ”Адам Мицкевич”, юг – УПИ ІХ,
на стойност 2 447 500 /два милиона четиристотин четиридесет и
седем хиляди и петстотин/ лева;

– УПИ ІІ-696,697, кв.124 по плана на ЦГЧ – Бургас, с площ 190 кв.м., при
граници : изток – УПИ ІІІ, запад – улица, север – ул. ”Сердика”, юг –
улица, на стойност 189 520 /сто осемдесет и девет хиляди петстотин
и двадесет/ лева,
всичките на обща стойност 3 380 710 /три милиона триста и осемдесет хиляди
седемстотин и десет/ лева,
с
недвижими имоти, собственост на “БМ” ООД, гр. Бургас, със седалище
и адрес на управление: гр. Бургас, ул. ”Сердика” № 2–а, регистрирано по
ф.дело № 904/2002 год. по описа на БОС, БУЛСТАТ 102810178, Данъчен №
1021385669, представлявано от Здравко Господинов Станчев, а именно:
1. АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се в бл. № 57 (петдесет и
седем), на първи жилищен етаж, вход “А”, кота + 7,00, с площ от 70,77 кв.м.
(седемдесет цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра), от които
60,82 кв.м. (шестдесет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра)
застроена площ и 9,95 кв.м. ид.ч. (девет цяло и деветдесет и пет стотни
квадратни метра идеални части) от общите части на сградата, състоящ се от:
антре, спалня, дневна с кухненски бокс, дрешник, баня с тоалетна и тераса,
при граници: изток – външен зид, запад – коридор и апартамент № 2 (две),
север – апартамент № 6 (шест), юг – калканен зид към вход “Б”, заедно с
прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 (едно), в сутерен, с полезна
площ от 8,64 кв.м. (осем цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра),
при граници: изток-външен зид, запад - избено помещение № 26 (двадесет и
шест), север – коридор и избено помещение № 2 (две), юг – калканен зид към
вход “Б”, ведно с 1,256 % ид.ч. (едно цяло двеста петдесет и шест хилядни
процента идеални части) от правото на строеж върху терена, върху който е
построена сградата, на стойност 111 391 /сто и единадесет хиляди триста
деветдесет и един/ лева;
2. АПАРТАМЕНТ № 2 (две), находящ се в бл. № 57 (петдесет и седем)
на първи жилищен етаж, вход “А”, кота +7,00, с площ от 73,14 кв.м.
(седемдесет и три цяло и четиринадесет стотни квадратни метра), от които
63,23 кв.м. (шестдесет и три цяло и двадесет и три стотни квадратни метра)
застроена площ и 9,91 кв.м. ид.ч. (девет цяло и деветдесет и едно стотни
квадратни метра идеални части) от общите части на сградата, състоящ се от:
антре, спалня, дневна с кухненски бокс, дрешник, баня с тоалетна и тераса,
при граници: изток – коридор, апартамент № 1 (едно) и асансьор, запад –
външен зид, север – стълбище, асансьор, коридор и външен зид, юг –
калканен зид към вход “Б”, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО
ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), в сутерен, с полезна площ от 6,22 кв.м. (шест цяло
и двадесет и две стотни квадратни метра), при граници: изток - външен зид,

запад - коридор, север –избено помещение № 3 (три), юг – избено помещение
№ 1 (едно), ведно с 1,240 % ид.ч. (едно цяло двеста и четиридесет хилядни
процента идеални части) от правото на строеж върху терена, върху който е
построена сградата, на стойност 116 083 /сто и шестнадесет хиляди и
осемдесет и три/ лева;
3. АПАРТАМЕНТ № 3 (три), находящ се в бл. № 57 (петдесет и
седем), на първи жилищен етаж, вход “А”, кота + 7,00, с площ от 67,14 кв.м.
(шестдесет и седем цяло и четиринадесет стотни квадратни метра), от които
58,07 кв.м. (петдесет и осем цяло и седем стотни квадратни метра) застроена
площ и 9,07 кв.м. ид.ч. (девет цяло и седем стотни квадратни метра идеални
части) от общите части на сградата, състоящ се от: антре, спалня, дневна с
кухненски бокс, дрешник, баня с тоалетна и тераса, при граници: изток –
коридор и асансьор, запад – външен зид, север – апартамент № 4 (четири), юг
– стълбище, асансьор и външен зид, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО
ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), в сутерен, с полезна площ от 4,88 кв.м. (четири
цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), при граници: изток външен зид, запад - коридор, север – избено помещение № 4 (четири), юг –
избено помещение № 2 (две), ведно с 1,133 % ид.ч. (едно цяло сто тридесет и
три хилядни процента идеални части) от правото на строеж върху терена,
върху който е построена сградата, на стойност 104 851 /сто и четири хиляди
осемстотин петдесет и един/ лева;
4. АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), находящ се в бл. № 57 (петдесет и
седем) на първи жилищен етаж, вход “А”, кота + 7,00, с площ от 132,64 кв.м.
(сто тридесет и две цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра), от
които 114,62 кв.м. (сто и четиринадесет цяло и шестдесет и две стотни
квадратни метра) застроена площ и 18,02 кв.м. ид.ч. (осемнадесет цяло и две
стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата, състоящ
се от: антре, две спални, дневна с кухненски бокс, дрешник, баня с тоалетна,
тоалетна, две тераси, при граници: изток – външен зид и апартамент № 5
(пет), запад – външен зид, север – външен зид, юг – апартамент № 3 (три),
коридор и апартамент № 5 (пет), заедно с прилежащото му ИЗБЕНО
ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири), в сутерен, с полезна площ от 5,08 кв.м. (пет
цяло и осем стотни квадратни метра), при граници: изток - външен зид, запад
- коридор, север – избено помещение № 5 (пет), юг – избено помещение № 3
(три), ведно с 2,256 % ид.ч. (две цяло двеста петдесет и шест хилядни
процента идеални части) от правото на строеж върху терена, върху който е
построена сградата, на стойност 206 725 /двеста и шест хиляди седемстотин
двадесет и пет/ лева.

5. АПАРТАМЕНТ № 5 (пет), находящ се в бл. № 57 (петдесет и седем)
на първи жилищен етаж, вход “А”, кота + 7,00, с площ от 70,69 кв.м.
(седемдесет цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра), от които 60,87
кв.м. (шестдесет цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра) застроена
площ и 9,82 кв.м. ид.ч. (девет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра
идеални части) от общите части на сградата, състоящ се от: антре, спалня,
дневна с кухненски бокс, дрешник, баня с тоалетна и тераса, при граници:
изток – външен зид, запад – коридор и апартамент № 4 (четири), север –
апартамент № 4 (четири), юг – апартамент № 6 (шест) и външен зид, заедно с
прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 (пет), в сутерен, с полезна
площ от 5,48 кв.м. (пет цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра),
при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север – избено помещение
№ 6 (шест), юг – избено помещение № 4 (четири), ведно с 1,238 % ид.ч. (едно
цяло двеста тридесет и осем хилядни процента идеални части) от правото на
строеж върху терена, върху който е построена сградата, на стойност 111 518
/сто и единадесет хиляди петстотин и осемнадесет/ лева;
6. АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), находящ се в бл. № 57 (петдесет
и седем), на трети жилищен етаж, вход “А”, кота + 12,56, с площ от 67,34
кв.м. (шестдесет и седем цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра),
от които 58,07 кв.м. (петдесет и осем цяло и седем стотни квадратни метра)
застроена площ и 9,27 кв.м. ид.ч. (девет цяло и двадесет и седем стотни
квадратни метра идеални части) от общите части на сградата, състоящ се от:
антре, спалня, дневна с кухненски бокс, дрешник, баня с тоалетна и тераса,
при граници: изток – коридор и асансьор, запад – външен зид, север –
апартамент № 16 (шестнадесет), юг – стълбище, асансьор и външен зид,
заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 15 (петнадесет), в
сутерен, с полезна площ от 6,12 кв.м. (шест цяло и дванадесет стотни
квадратни метра), при граници: изток - коридор, запад – избено помещение №
37 (тридесет и седем), север –външен зид, юг – избено помещение № 16
(шестнадесет), ведно с 1,165 % ид.ч. (едно цяло сто шестдесет и пет хилядни
процента идеални части) от правото на строеж върху терена, върху който е
построена сградата, на стойност 105 837 /сто и пет хиляди осемстотин
тридесет и седем/ лева;
7. АПАРТАМЕНТ № 16 (шестнадесет), находящ се в бл. № 57
(петдесет и седем), на трети жилищен етаж, вход “А”, кота + 12,56, с площ от
121,13 кв.м. (сто и двадесет и едно цяло и тринадесет стотни квадратни
метра), от които 104,43 кв.м. (сто и четири цяло и четиридесет и три стотни
квадратни метра) застроена площ и 16,70 кв.м. ид.ч. (шестнадесет цяло и
седемдесет стотни квадратни метра идеални части) от общите части на
сградата, състоящ се от: антре, две спални, дневна с кухненски бокс,

дрешник, баня с тоалетна, тоалетна, две тераси, при граници: изток – външен
зид и апартамент № 17 (седемнадесет), запад – външен зид, север – външен
зид, юг – апартамент № 15 (петнадесет), коридор и апартамент № 17
(седемнадесет), заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16
(шестнадесет), в сутерен, с полезна площ от 5,02 кв.м. (пет цяло и две стотни
квадратни метра), при граници: изток - коридор, запад – избено помещение №
36 (тридесет и шест), север – избено помещение № 15 (петнадесет), юг –
избено помещение № 17 (седемнадесет), ведно с 2,099 % ид.ч. (две цяло и
деветдесет и девет хилядни процента идеални части) от правото на строеж
върху терена, върху който е построена сградата, на стойност 187 966 /сто
осемдесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и шест/ лева;
8. АПАРТАМЕНТ № 28 (двадесет и осем), находящ се в бл. № 57
(петдесет и седем) на пети жилищен етаж, вход “А”, кота + 18,12, с площ от
121,20 кв.м. (сто двадесет и едно цяло двадесет стотни квадратни метра), от
които 104,43 кв.м. (сто и четири цяло и четиридесет и три стотни квадратни
метра) застроена площ и 16,77 кв.м. ид.ч. (шестнадесет цяло и седемдесет и
седем стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата,
състоящ се от: антре, две спални, дневна с кухненски бокс, дрешник, баня с
тоалетна, тоалетна, две тераси, при граници: изток – външен зид и апартамент
№ 29 (двадесет и девет), запад – външен зид, север – външен зид, юг –
апартамент № 27 (двадесет и седем), коридор и апартамент № 29 (двадесет и
девет), заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 28 (двадесет и
осем), в сутерен, с полезна площ от 6,80 кв.м. (шест цяло и осемдесет стотни
квадратни метра), при граници: изток – избено помещение № 26 (двадесет и
шест), запад – коридор, север – избено помещение № 29 (двадесет и девет) и
избено помещение № 25 (двадесет и пет), юг – избено помещение № 27
(двадесет и седем), ведно с 2,110 % ид.ч. (две цяло сто и десет хилядни
процента идеални части) от правото на строеж върху терена, върху който е
построена сградата, на стойност 188 835 /сто осемдесет и осем хиляди
осемстотин тридесет и пет/ лева;
9. АПАРТАМЕНТ № 40 (четиридесет), находящ се в бл. № 57
(петдесет и седем), на седми жилищен етаж, вход “А”, кота + 23,68, с площ от
121,17 кв.м. (сто двадесет и едно цяло и седемнадесет стотни квадратни
метра), от които 104,42 кв.м. (сто и четири цяло и четиридесет и две стотни
квадратни метра) застроена площ и 16,75 кв.м. ид.ч. (шестнадесет цяло и
седемдесет и пет стотни квадратни метра идеални части) от общите части на
сградата, състоящ се от: антре, две спални, дневна с кухненски бокс,
дрешник, баня с тоалетна, тоалетна, две тераси, при граници: изток – външен
зид и апартамент № 41 (четиридесет и едно), запад – външен зид, север –
външен зид, юг – апартамент № 39 (тридесет и девет), коридор и апартамент

№ 41 (четиридесет и едно), заедно с прилежащото му ИЗБЕНО
ПОМЕЩЕНИЕ № 40 (четиридесет), в сутерен, с полезна площ от 6,49 кв.м.
(шест цяло четиридесет и девет стотни квадратни метра), при граници: изток
– коридор, запад – избено помещение № 46 (четиридесет и шест) и избено
помещение № 47 (четиридесет и седем), север – избено помещение № 39
(тридесет и девет), юг – избено помещение № 41 (четиридесет и едно), ведно
с 2,107 % ид.ч. (две цяло сто и седем хилядни процента идеални части) от
правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, на
стойност 188 667 /сто осемдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и
седем/ лева;
10. АПАРТАМЕНТ № 46 (четиридесет и шест), находящ се в бл. № 57
(петдесет и седем), на осми жилищен етаж, вход “А”, кота + 26,46, с площ от
121,18 кв.м. (сто двадесет и едно цяло и осемнадесет стотни квадратни
метра), от които 104,42 кв.м. (сто и четири цяло и четиридесет и две стотни
квадратни метра) застроена площ и 16,76 кв.м. ид.ч. (шестнадесет цяло и
седемдесет и шест стотни квадратни метра идеални части) от общите части на
сградата, състоящ се от: антре, две спални, дневна с кухненски бокс,
дрешник, баня с тоалетна, тоалетна, две тераси, при граници: изток – външен
зид и апартамент № 47 (четиридесет и седем), запад – външен зид, север –
външен зид, юг – апартамент № 45 (четиридесет и пет), коридор и апартамент
№ 47 (четиридесет и седем), заедно с прилежащото му ИЗБЕНО
ПОМЕЩЕНИЕ № 46 (четиридесет и шест), в сутерен, с полезна площ от 6,52
кв.м. (шест цяло петдесет и две стотни квадратни метра), при граници: изток
– избено помещение № 40 (четиридесет) и избено помещение № 41
(четиридесет и едно), запад – избено помещение № 49 (четиридесет и девет),
север – избено помещение № 47 (четиридесет и седем), юг – коридор, ведно с
2,108 % ид.ч. (две цяло сто и осем хилядни процента ид. части) от правото на
строеж върху терена, върху който е построена сградата, на стойност 188 688
/сто осемдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и осем/ лева;
11. АПАРТАМЕНТ № 49 (четиридесет и девет), находящ се в бл. № 57
(петдесет и седем), на девети жилищен етаж, вход “А”, кота + 29,24, с площ
от 133,07 кв.м. (сто тридесет и три цяло и седем стотни квадратни метра), от
които 115,18 кв.м. (сто и петнадесет цяло и осемнадесет стотни квадратни
метра) застроена площ и 17,89 кв.м. ид.ч. (седемнадесет цяло и осемдесет и
девет стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата,
състоящ се от: антре, две спални, дневна с кухненски бокс, две бани с
тоалетни и тераса, при граници: изток – външен зид, запад – коридор и
апартамент № 50 (петдесет), север – апартамент № 53 (петдесет и три), юг –
калканен зид към вход “Б”, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО
ПОМЕЩЕНИЕ № 49 (четиридесет и девет), в сутерен, с полезна площ от 7,19

кв.м. (седем цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), при граници: изток
– избено помещение № 46 (четиридесет и шест), запад – външен зид, север –
избено помещение № 48 (четиридесет и осем), юг – коридор, ведно с 2,232 %
ид.части (две цяло двеста тридесет и две хилядни процента идеални части) от
правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, на
стойност 205 005 /двеста и пет хиляди и пет/ лева;
12. АПАРТАМЕНТ № 50 (петдесет), находящ се в бл. № 57 (петдесет и
седем), на девети жилищен етаж, вход “А”, кота + 29,24, с площ от 72,85 кв.м.
(седемдесет и две цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра), от които
63,23 кв.м. (шестдесет и три цяло и двадесет и три стотни квадратни метра)
застроена площ и 9,62 кв.м. ид.части (девет цяло и шестдесет и две стотни
квадратни метра) от общите части на сградата, състоящ се от: антре, спалня,
дневна с кухненски бокс, дрешник, баня с тоалетна и тераса, при граници:
изток – коридор, асансьор и апартамент № 49 (четиридесет и девет), запад –
външен зид, север – стълбище, асансьор и външен зид, юг – калканен зид към
вход Б, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 50 (петдесет), в
сутерен, с полезна площ от 6,57 кв.м. (шест цяло и петдесет и седем стотни
квадратни метра), при граници: изток – избено помещение № 45 (четиридесет
и пет), запад – външен зид, север – коридор, юг – избено помещение № 53
(петдесет и три), ведно с 1,194 % ид.ч. (едно цяло сто деветдесет и четири
хилядни процента идеални части) от правото на строеж върху терена, върху
който е построена сградата, на стойност 114 082 /сто и четиринадесет хиляди
и осемдесет и два/ лева;
13. АПАРТАМЕНТ № 52 (петдесет и две), находящ се в бл. № 57
(петдесет и седем), на девети жилищен етаж, вход “А”, кота + 29,24, с площ
от 92,46 кв.м. (деветдесет и две цяло и четиридесет и шест стотни квадратни
метра), от които 80,06 кв.м. (осемдесет цяло и шест стотни квадратни метра)
застроена площ и 12,40 кв.м. ид.ч. (дванадесет цяло и четиридесет стотни
квадратни метра идеални части) от общите части на сградата, състоящ се от:
антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и две тераси, при
граници: изток – външен зид и апартамент № 53 (петдесет и три), запад –
външен зид и апартамент № 51 (петдесет и едно), север – външен зид, юг –
апартамент № 51 (петдесет и едно), коридор и апартамент № 53 (петдесет и
три), заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 52 (петдесет и
две), в сутерен, с полезна площ от 7,03 кв.м. (седем цяло и три стотни
квадратни метра), при граници: изток – избено помещение № 43 (четиридесет
и три), запад – външен зид, север – коридор, юг – калканен зид към вход “Б”,
ведно с 1,544 % ид.ч. (едно цяло петстотин четиридесет и четири хилядни
процента идеални части) от правото на строеж върху терена, върху който е

построена сградата, на стойност 144 585 /сто четиридесет и четири хиляди
петстотин осемдесет и пет/ лева;
14. АПАРТАМЕНТ № 53 (петдесет и три), находящ се в бл. № 57
(петдесет и седем), на девети жилищен етаж, вход “А”, кота + 29,24, с площ
от 65,80 кв.м. (шестдесет и пет цяло и осемдесет стотни квадратни метра), от
които 56,76 кв.м. (петдесет и шест цяло и седемдесет и шест стотни
квадратни метра) застроена площ и 9,04 кв.м. ид.ч. (девет цяло и четири
стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата, състоящ
се от: антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при
граници: изток – външен зид, запад – коридор и апартамент № 52 (петдесет и
две), север – външен зид и апартамент № 52 (петдесет и две), юг – апартамент
№ 49 (четиридесет и девет), заедно с прилежащото му ИЗБЕНО
ПОМЕЩЕНИЕ № 53 (петдесет и три), в сутерен, с полезна площ от 9,59 кв.м.
(девет цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра), при граници: изток –
стълбище, запад – външен зид, север – избено помещение № 50 (петдесет),
избено помещение № 45 (четиридесет и пет) и машинно помещение, юг –
избено помещение № 51 (петдесет и едно) и избено помещение № 44
(четиридесет и четири), ведно с 1,136 % ид.ч. (едно цяло сто тридесет и шест
хилядни процента идеални части) от правото на строеж върху терена, върху
който е построена сградата, на стойност 103 333 /сто и три хиляди триста
тридесет и три/ лева;
15. АПАРТАМЕНТ № 2 (две), находящ се в бл.№ 57 (петдесет и
седем), на първи жилищен етаж, вход “Б”, кота + 7,00, с площ от 101,07 кв.м.
(сто и едно цяло и седем стотни квадратни метра), от които 86,99 кв.м.
(осемдесет и шест цяло деветдесет и девет стотни квадратни метра) застроена
площ и 14,08 кв.м. ид.ч. (четиринадесет цяло и осем стотни квадратни метра
идеални части) от общите части на сградата, състоящ се от: антре, дневна с
кухненски бокс, дрешник, две спални, баня с тоалетна, тоалетна и две тераси,
при граници: североизток – апартамент №1 (едно), коридор, стълбище и
външен зид, северозапад – външен зид, югоизток – външен зид, апартамент
№ 1 (едно) и коридор, югозапад – калканен зид към вход “В”, заедно с
прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), в сутерен, с полезна
площ от 4,93 кв.м. (четири цяло деветдесет и три стотни квадратни метра),
при граници: североизток – избено помещение № 3 (три), северозапад –
коридор, югоизток – външен зид, югозапад – избено помещение № 1(едно),
ведно с 1,780 % ид.ч. (едно цяло седемстотин и осемдесет хилядни процента
идеални части) от правото на строеж върху терена, върху който е построена
сградата, на стойност 156 947 /сто петдесет и шест хиляди деветстотин
четиридесет и седем/ лева;

16. АПАРТАМЕНТ № 3 (три), находящ се в бл.№ 57 (петдесет и
седем), на първи жилищен етаж, вход “Б”, кота + 7,00, с площ от 92,09 кв.м.
(деветдесет и две цяло и девет стотни квадратни метра), от които 78,78 кв.м.
(седемдесет и осем цяло седемдесет и осем стотни квадратни метра)
застроена площ и 13,31 кв.м. ид.ч. (тринадесет цяло тридесет и една стотни
квадратни метра идеални части) от общите части на сградата, състоящ се от:
антре, дневна с кухненски бокс, дрешник, спалня, баня с тоалетна и две
тераси, при граници: изток - външен зид, север - калканен зид към вход ”А”,
запад – асансьор и коридор, югоизток – външен зид, югозапад – апартамент
№ 1 (едно) и коридор, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №
3 (три), в сутерен, с полезна площ от 4,93 кв.м. (четири цяло деветдесет и три
стотни квадратни метра), при граници: североизток – избено помещение №
4(четири), северозапад – коридор, югоизток – външен зид, югозапад – избено
помещение №2(две), ведно с 1,700 % ид.ч. (едно цяло и седемстотин хилядни
процента идеални части) от правото на строеж върху терена, върху който е
построена сградата, на стойност 144 667 /сто четиридесет и четири хиляди
шестстотин шестдесет и седем/ лева;
17. АПАРТАМЕНТ № 8 (осем), находящ се в бл.№ 57 (петдесет и
седем), на трети жилищен етаж, вход “Б”, кота + 12,56, с площ от 101,44 кв.м.
(сто и едно цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра), от които
86,99 кв.м. (осемдесет и шест цяло деветдесет и девет стотни квадратни
метра) застроена площ и 14,45 кв.м. ид.ч. (четиринадесет цяло и четиридесет
и пет стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата,
състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, дрешник, две спални, баня с
тоалетна, тоалетна и две тераси, при граници: североизток – апартамент № 7
(седем), коридор, стълбище и външен зид, северозапад – външен зид,
югозапад – калканен зид към вход ”В”, югоизток – външен зид, заедно с
прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 (осем), в сутерен, с полезна
площ от 8,41 кв.м. (осем цяло и четиридесет и едно стотни квадратни метра),
при граници: североизток – избено помещение № 9 (девет), северозапад –
коридор, югоизток – външен зид, югозапад – избено помещение № 7 (седем),
ведно с 1,837 % ид.ч. (едно цяло осемстотин тридесет и седем хилядни
процента идеални части) от правото на строеж върху терена, върху който е
построена сградата, на стойност 158 901 /сто петдесет и осем хиляди
деветстотин и един/ лева;
18. АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в бл.№ 57
(петдесет и седем), на пети жилищен етаж, вход “Б”, кота + 18,12, с площ от
101,39 кв.м. (сто и едно цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра), от
които 86,99 кв.м. (осемдесет и шест цяло деветдесет и девет стотни квадратни
метра) застроена площ и 14,40 кв.м. ид.ч. (четиринадесет цяло и четиридесет

стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата, състоящ
се от: антре, дневна с кухненски бокс, дрешник, две спални, баня с тоалетна,
тоалетна и две тераси, при граници: североизток – апартамент № 13
(тринадесет), коридор, стълбище и външен зид, северозапад – външен зид,
югозапад – калканен зид към вход ”В”, югоизток – външен зид, апартамент №
13 (тринадесет) и коридор, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО
ПОМЕЩЕНИЕ № 14 (четиринадесет), в сутерен, с полезна площ от 7,02 кв.м.
(седем цяло и две стотни квадратни метра), при граници: север – калканен зид
към вход ”А”, изток – избено помещение № 13 (тринадесет), запад – машинно
помещение, югозапад – избено помещение № 15 (петнадесет), юг – избено
помещение № 15 (петнадесет) и коридор, ведно с 1,828 % ид.ч. (едно цяло
осемстотин и двадесет и осем хилядни процента идеални части) от правото на
строеж върху терена, върху който е построена сградата, на стойност 158 230
/сто петдесет и осем хиляди двеста и тридесет/ лева;
19. АПАРТАМЕНТ № 17 (седемнадесет), находящ се в бл.№ 57
(петдесет и седем), на шести жилищен етаж, вход “Б”, кота + 20,90, с площ от
101,28 кв.м. (сто и едно цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра), от
които 86,99 кв.м. (осемдесет и шест цяло деветдесет и девет стотни квадратни
метра) застроена площ и 14,29 кв.м. ид.ч. (четиринадесет цяло и двадесет и
девет стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата,
състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, дрешник, две спални, баня с
тоалетна, тоалетна и две тераси, при граници: североизток – апартамент № 16
(шестнадесет), коридор, стълбище и външен зид, северозапад – външен зид,
югозапад – калканен зид към вход ”В”, югоизток – външен зид, апартамент №
16 (шестнадесет) и коридор, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО
ПОМЕЩЕНИЕ № 17 (седемнадесет), в сутерен, с полезна площ от 4,35 кв.м.
(четири цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра), при граници:
североизток – избено помещение № 16 (шестнадесет), северозапад – коридор,
югоизток – коридор, югозапад – избено помещение № 18 (осемнадесет),
ведно с 1,812 % ид.ч. (едно цяло осемстотин и дванадесет хилядни процента
идеални части) от правото на строеж върху терена, върху който е построена
сградата, на стойност 156 920 /сто петдесет и шест хиляди деветстотин и
двадесет/ лева;
20. АПАРТАМЕНТ № 20 (двадесет), находящ се в бл.№ 57 (петдесет и
седем), на седми жилищен етаж, вход “Б”, кота + 23,68, с площ от 101,28 кв.м.
(сто и едно цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра), от които 86,99
кв.м. (осемдесет и шест цяло деветдесет и девет стотни квадратни метра)
застроена площ и 14,29 кв.м. ид.ч. (четиринадесет цяло и двадесет и девет
стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата, състоящ
се от: антре, дневна с кухненски бокс, дрешник, две спални, баня с тоалетна,

тоалетна и две тераси, при граници: североизток – апартамент № 19
(деветнадесет), коридор, стълбище и външен зид, северозапад – външен зид,
югозапад – калканен зид към вход ”В”, югоизток – външен зид, апартамент №
19 (деветнадесет) и коридор, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО
ПОМЕЩЕНИЕ № 20 (двадесет), в сутерен, с полезна площ от 4,42 кв.м.
(четири цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра), при граници:
североизток – коридор, северозапад – избено помещение № 27 (двадесет и
седем), югоизток – избено помещение № 19 (деветнадесет), югозапад –
избено помещение № 26 (двадесет и шест) и избено помещение № 21
(двадесет и едно), ведно с 1,812 % ид.ч. (едно цяло осемстотин и дванадесет
хилядни процента идеални части) от правото на строеж върху терена, върху
който е построена сградата, на стойност 156 920 /сто петдесет и шест хиляди
деветстотин и двадесет/ лева;
21. АПАРТАМЕНТ № 22 (двадесет и две), находящ се в бл.№ 57
(петдесет и седем), на осми жилищен етаж, вход “Б”, кота + 26,46, с площ от
121,92 кв.м. (сто и двадесет и едно цяло и деветдесет и две стотни квадратни
метра), от които 104,39 кв.м. (сто и четири цяло тридесет и осем стотни
квадратни метра) застроена площ и 17,53 кв.м. ид.ч. (седемнадесет цяло и
петдесет и три стотни квадратни метра идеални части) от общите части на
сградата, състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, две спални, баня с
тоалетна, тоалетна и три тераси, при граници: североизток – апартамент № 23
(двадесет и три), коридор и стълбище, северозапад – външен зид, югозапад –
външен зид, югоизток – външен зид, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО
ПОМЕЩЕНИЕ № 22 (двадесет и две), в сутерен, с полезна площ от 6,13 кв.м.
(шест цяло и тринадесет стотни квадратни метра), при граници: североизток –
избено помещение № 21 (двадесет и едно) и избено помещение № 26
(двадесет и шест), северозапад – избено помещение № 25 (двадесет и пет),
югоизток – коридор, югозапад – избено помещение № 23 (двадесет и три),
ведно с 2,236 % ид.ч. (две цяло двеста тридесет и шест хилядни процента
идеални части) от правото на строеж върху терена, върху който е построена
сградата, на стойност 189 340 /сто осемдесет и девет хиляди триста и
четиридесет/ лева;
22. АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се в бл.№ 57 (петдесет и
седем), на първи жилищен етаж, вход “В”, кота + 7,00, с площ от 117,66 кв.м.
(сто и седемнадесет цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра), от
които 101,10 кв.м. (сто и едно цяло и десет стотни квадратни метра) застроена
площ и 16,56 кв.м. ид.ч. (шестнадесет цяло и петдесет и шест стотни
квадратни метра идеални части) от общите части на сградата, състоящ се от:
антре, две спални, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна и две
тераси, при граници: изток – стълбище, асансьор, коридор и апартамент № 3

(три), запад – външен зид, север – външен зид, юг – външен зид и апартамент
№ 3 (три), заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 (едно), в
сутерен, с полезна площ от 6,28 кв.м. (шест цяло и двадесет и осем стотни
квадратни метра), при граници: изток – абонатна и коридор, запад – външен
зид, север – избено помещение № 15 (петнадесет), юг – външен зид, ведно с
2,099 % ид.ч. (две цяло деветдесет и девет хилядни процента идеални части)
от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, на
стойност 184 670 /сто осемдесет и четири хиляди шестстотин и седемдесет/
лева.
23. 728/2769 /седемстотин двадесет и осем от две хиляди седемстотин
шестдесет и девет/ идеални части от УПИ VІІ /седем/ в квартал 7 /седем/ по
плана на ж.к. “Зорница”, гр. Бургас, целият с площ 2769 /две хиляди
седемстотин шестдесет и девет/ кв.м., при граници на целия имот:
североизток – УПИ VІІІ и УПИ VІ; северозапад – УПИ ІІІ за бл.№ 9;
югоизток – улица; югозапад – зелени площи.
Общата стойност на цитираните апартаменти ведно с припадащата се
идеална част от правото на собственост върху терена е 3 384 161 /три
милиона триста осемдесет и четири хиляди сто шестдесет и един/ лева.
Община Бургас не дължи разликата в цените на имотите, предмет на
замяната, в размер на 3 451 /три хиляди четиристотин петдесет и един/ лева,
като същата остава в тежест на “БМ” ООД, гр. Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община
Бургас в акционерно дружество с апортна вноска – недвижим имот
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на докладната записка за следващото
заседание на Общински съвет – Бургас.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бенчо Георгиев Бенчев – общински
съветник и председател на Постоянната комисия по земеделие,
относно: Оземляване на малоимотни и безимотни граждани –
жители на Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие да бъдат оземлени желаещите от с. Драганово по списък,
представен от кмета на населеното място, с имоти от общинския поземлен
фонд, посочени в писмо № 312/28.03.2006 година на Общинска служба по
земеделие и гори – гр. Бургас, а именно:
– имот № 011002 с НТП – нива, в местността “Керез баир”, с площ
51.624 дка;
– имот № 020012 с НТП
– нива, в местността “Тютюнлъка”, с площ
23.795 дка;
– имот № 012010 с НТП – нива, в местността “Корията”, с площ
159.753 дка,
чрез отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, при годишна наемна цена,
съгласно приетата с решение на Общински съвет Бургас тарифа, като
оземляването да се извърши по реда и начина посочени в Наредбата за
оземляване на безимотни и малоимотни граждани, приета с ПМС № 218 от
2000-та година.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Съгласие за извършване на строеж в
съсобствен имот, находящ се в кв. “Сарафово”, гр. Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за учредяване право на строеж в полза на “БТК
МОБАЙЛ” ЕООД, гр. София, регистрирано по фирмено дело № 13021/2004 г.
на СГС, БУЛСТАТ 131335802, Данъчен № 4220013672, с адрес на управление
– гр. София, бул. “Тотлебен” № 8, за изграждане на съоръжение – Базова
телекомуникационна станция със застроена площ 40 кв.м., представляващо
мачта за GSM антени върху покрива на съсобствена сграда, построена в УПИ
ХІV, кв.30 по плана на кв. “Сарафово”, гр. Бургас – общинска собственост,
целият с площ 2 150 кв.м., при граници: изток – УПИ ХІІ; запад – улица;
север – УПИ ХV; юг – улица, за сумата 2 503 /две хиляди петстотин и три/
лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Съгласие за извършване на строеж в
съсобствен имот, представляващ УПИ І, кв.26 по плана на зона “Б”,
ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за учредяване право на строеж в полза на Трендафил
Димитров Трендафилов с ЕГН
и постоянен адрес гр. Бургас, ж.к.
“Меден Рудник”, бл.440, вх. “А”, ет.4, Георги Димитров Димитров с ЕГН
и постоянен адрес гр. Бургас, ж.р. “Меден Рудник”, ул. “Тракиец”
№ 14 и Блага Димитрова Колева с ЕГН
и постоянен адрес гр.
Бургас, ж.р. “Меден Рудник”, ул. “Тракиец” № 16, всичките като
съсобственици с Община Бургас в УПИ І, кв.26, зона “Б”, ж.р. “Меден
Рудник”, гр. Бургас, за изграждане на предвидената съгласно действащия
ПУП – ПРЗ шестетажна жилищна сграда, застроена върху 185 кв.м. в имот
пл.№ 40, въведен в УПИ І, кв.26, целият с площ 34 802 кв.м., при граници:
изток – улица и кв.27; запад – улица и кв.25; север – улица; юг – улица и
кв.28, при условие, че същите дадат съгласие за учредяване право на строеж в
полза на Община Бургас за изграждане на предвидените застройки, съгласно
одобрен ПУП – ПРЗ за УПИ І, кв.26, ж.р. “Меден Рудник”, гр. Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
12. 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 ХІV, кв.7 по плана на ж.к. “Славейков”, 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 ЕТ “ТОМИ-Н” – гр. Бургас, със
седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. “Сливница” № 34, вх. “Б”,
ет.2, Данъчен № 1021043342, Булстат 812069204, представлявано от
управителя Тома Стоянов Гънев с ЕГН
за обект “Бирария –
Оазис”, находящ се в ж.к. “Славейков”, гр. Бургас, представляващ
едноетажна масивна сграда със застроена площ 139.00 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 ХІV в кв.7 по плана на ж.к. “Славейков”,
гр. Бургас, за сумата 20 500 /двадесет хиляди и петстотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
13. 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 ХVІ, кв.32 по плана на кв. “Сарафово”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на НИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА с ЕГН
и постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “Зорница”, бл.47, вх.”В”, ет.5,
ап.13, за обект “Магазин за хранителни стоки”, представляващ едноетажна
сграда със застроена площ 48.18 кв.м., 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 ХVІ в кв.32, по
плана на кв. “Сарафово”, гр. Бургас, при граници: изток – улица между о.т.87
и о.т.88; запад – УПИ ХІІІ в кв.32; север – УПИ ХІІ в кв.32; юг – улица между
о.т.87 и о.т.88, за сумата 10 000 /десет хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Изкупуване на идеални части, общинска
собственост от недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, ул.
“Фердинандова” № 104 – ул. “Дебелт” № 8
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на МАРИЯ МИТЕВА ХАВСАЛИЕВА с ЕГН
,
ТЕМЕНУГА ГЕОРГИЕВА ХАВСАЛИЕВА с ЕГН
и ДЕТЕЛИНА
ГЕОРГИЕВА ХАВСАЛИЕВА с ЕГН
всички с постоянен адрес
гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.40, вх.8, ет.7, ап.среден, недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 7.07/369 /седем цяло и седем
стотни от триста шестдесет и девет/ идеални части от УПИ VІ, кв.47 по плана
на ж.к. “Възраждане”, гр.Бургас, целият с площ 369 кв.м., при граници на
целия имот: изток – ул. “Дебелт”; запад – УПИ ІХ-17; север – ул.
“Фердинандова”; юг – УПИ VІІ, за сумата 8 130 /осем хиляди сто и тридесет/
лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на част от недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в кв. “Лозово”, 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 ПЕТРА РАДКОВА ТОДОРОВА с ЕГН
ВАСИЛ ПЕТРОВ ТОДОРОВ с ЕГН
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ
ТОДОРОВ с ЕГН
и ПАВЛИН ПЕТРОВ ТОДОРОВ с ЕГН
всичките с постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Лозово”, ул. “Иглика”
№ 4, недвижим имот, представляващ 39/829 идеални части от УПИ ІІІ-296 в
кв.23 по плана на кв. “Лозово”, гр. Бургас, целият с площ 829 кв.м., при
граници: изток – УПИ VІ-299; запад – улица; север – УПИ ІІ-396; юг – УПИ
ІV-297, за сумата 858 /осемстотин петдесет и осем/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост, УПИ ХХХV-83, кв.6, в.з. “Боровете”, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на НИКОЛАЙ КОНДОВ КОЛЕВ с ЕГН
и
постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.2, ет.6, ап.33, урегулиран
поземлен имот ХХХV-83 в кв.6 по плана на вилна зона “Боровете” – с.Банево,
Община Бургас, целият с площ 669.00 кв.м., при граници: изток – улица;
запад – улица; север – УПИ ХХХVІ-82; юг – улица, за сумата 18 732
/осемнадесет хиляди седемстотин тридесет и два/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост, УПИ ІV-105, кв.5, в.з. “Боровете”, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ХРИСТО АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ с ЕГН
и ДИМКА ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА с ЕГН
– съпрузи, с
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Зорница”, бл.11, вх.6, ет.4, ап.12, урегулиран
поземлен имот ІV-105, кв.5 по плана на вилна зона Боровете” – с.Банево,
Община Бургас, целият с площ 541.00 кв.м., при граници: югоизток – улица;
запад – УПИ ХІ и УПИ ХІІ; североизток – УПИ ІІІ; югозапад – УПИ V, за
сумата 15 200 /петнадесет хиляди и двеста/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на част от недвижим имот –
частна общ.собственост, находящ се в с.Изворище, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
и АЛИ
Да се продаде на ЪРФАН МЕХМЕД АРИФ с ЕГН
МЕХМЕД АРИФ с ЕГН
двамата с постоянен адрес с.Изворище,
Община Бургас, недвижим имот, представляващ 207/1500 идеални части от
УПИ І-157 в кв.14 по плана на с.Изворище, Община Бургас, целият с площ
1500 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІ-107; запад – дере; север – улица; юг –
УПИ VІІ-106, VІІІ-113, 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
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на имоти – частна общинска
собственост с части от имот пл.№ 915, кв.32, собственост на
физически лица, попадащ върху двора на училище “Христо Ботев”,
кв. “Сарафово”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 24 гласа “за”, против – 7,
въздържали се – 4,
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
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Соня Стоянова Георгиева, Христо
Божинов Порточанов и Руси Динев Куртлаков – общински
съветници, относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на
град Бургас” – Любомир Левчев
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА със званието “Почетен гражданин на гр.Бургас” –
Любомир Левчев – поет и общественик.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване замяна на недвижими имоти –
частна общинска собственост с недвижими имоти, собственост на
юридическо лице за разширение на “Гробищен парк” – Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 3, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на следните недвижими имоти, частна общинска
собственост:
– УПИ Х-690, кв.18 по плана на к/с”Лазур”, гр. Бургас, целият с площ
875 кв.м., отреден за КОО, при граници: североизток – ул.
”Калофер”; югозапад – ул. ”Карлово”; югоизток – УПИ ІХ-690;
северозапад – УПИ ХІ-690, на стойност 496 290 /четиристотин
деветдесет и шест хиляди двеста и деветдесет/ лева;
– УПИ ХІ-690, кв.18 по плана на к/с ”Лазур”, гр. Бургас, целият с площ
875 кв.м., отреден за КОО, при граници: североизтак – ул.
”Калофер”; югозапад – ул. ”Карлово”; югоизток – УПИ Х-690;
северозапад – ул. ”Калофер”, на стойност 496 290 /четиристотин
деветдесет и шест хиляди двеста и деветдесет/ лева;
– УПИ V, кв.43 по плана на к/с ”Лазур”, гр. Бургас, целият с площ 528
кв.м., отреден за жилищно строителство, при граници: североизток –
УПИ ІІІ и УПИ ІV; югозапад – УПИ І; югоизток – ул. ”Юри
Венелин”; северозапад – УПИ ІІ, на стойност 375 890 /триста
седемдесет и пет хиляди осемстотин и деветдесет/ лева;

– УПИ V, кв.34 по плана на к-с ”Бр.Миладинови” гр. Бургас, целият с
площ 627 кв.м., отреден за жилищно строителство, при граници:
изток –УПИ ІІ; запад – ул. ”Кавала”; североизток – УПИ І; юг – УПИ
ІV, на стойност 378 930 /триста седемдесет и осем хиляди
деветстотин и тридесет/ лева.
– 649,82/742 идеални части от УПИ ІV, кв.34 по плана на к/с
”Бр.Миладинови”, гр. Бургас, целият с площ 742 кв.м., отреден за
жилищно строителство, при граници: изток – УПИ ІІ и ІІІ; запад –
ул. ”Лозенградска”; север – УПИ V; юг – улица от о.т.116 до
о.т.116а, на стойност 385 090 /триста осемдесет и пет хиляди и
деветдесет/лева;
– УПИ І, кв.42 по плана на к-с ”Бр.Миладинови”, гр.Бургас, целият с
площ 427 кв.м., отреден за жилищно строителство, при граници:
изток – ул. “Ст.Стамболов”; запад – УПИ ІІІ; север – ул. ”Дунав”; юг
– УПИ ІІ, на стойност 310 670 /триста и десет хиляди шестстотин и
седемдесет/ лева,
с недвижими имоти, собственост на ЕТ “ВЕНУС-11-ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр.
Бургас, Данъчен № 1021073993, Булстат 102080373, регистриран по ф.д.
3677/1990 г. на БОС, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул.
”Фердинандова” № 20, ет.2, представляван от Георги Иванов Иванов,
представляващи:
– земеделски имот № 076001 - нива с площ 71,000 дка, трета
категория, находящ се в м. ”Муската”, землище гр. Бургас, при
граници: -изток - имоти с пл.№ 076003, № 076013, № 076014, №
076015, -запад – имот с № 076031, -север – имоти с № 076008, №
076018, № 076017, № 076016, № 076032, № 076033, юг – полски път
с № 000133, на стойност 2 223 010 /два милиона двеста двадесет и
три хиляди и десет/ лева, и
– земеделски имот № 075011 – нива с площ 7,125 дка, трета категория,
находящ се в м. ”Келева нива”, землище гр. Бургас, при граници:
изток – имот № 075003; запад – полски път № 000130; север –
полски път № 000132; юг – имот № 075012, на стойност 223 084
/двеста двадесет и три хиляди и осемдесет и четири/ лева.
Община Бургас не дължи разликата в цените на имотите, предмет на
замяната, в размер на 2 934 /две хиляди деветстотин тридесет и четири/ лева,
като същата остава в тежест на ЕТ ”ВЕНУС–11–ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр.
Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване на замяна на недвижим имот
– частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к.
“Лазур”, кв.12, УПИ Х-280 с недвижим имот, собственост на
физически лица
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ Х-280, кв.12 по плана на ж.к. “Лазур”, гр.
Бургас, целият с площ 473 кв.м., при граници: североизток – УПИ ХV;
югозапад – ул. “Батак”; югоизток – УПИ ІІ; северозапад – УПИ ІХ, на
стойност 340 560 /триста и четиридесет хиляди петстотин и шестдесет/ лева,
с
недвижим имот, собственост на Георги Димитров Желев, Стоян
Димитров Желев и китка Христова Стефанова, представляващ 340 кв.м.
идеални части от бивш парцел VІІІ, целият с площ 585 кв.м., в бивш кв.406,
ж.к. “Лазур”, гр. Бургас, сега част от УПИ ІV в кв.43 “в”, при граници:
североизток – блок 79; югозапад – УПИ VІ, VІІ, VІІІ; югоизток – ул.
“Поморие”; северозапад – УПИ ІІ и УПИ ІІІ, на стойност 204 000 /двеста и
четири хиляди/ лева.

Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 136 560 /сто
тридесет и шест хиляди петстотин и шестдесет/ лева да се доплати от Георги
Димитров Желев, Стоян Димитров Желев и Китка Христова Стефанова,
заедно с дължимите данъци и такси по сделката.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване допълнително право на строеж
в имот – частна общинска собственост в кв.41, ж.к. “Лазур”,
гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Учредява на “ХЕНД” ООД – гр. Варна, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. “Ген.Скобелев” № 67, Булстат 103597021, Данъчен
№ 1033143695, представлявано от Орлин Иванов Попов с
допълнително право на строеж, съгласно изготвен идеен проект, за
изграждане на сутеренен етаж с площ 211.15 кв.м. под съществуващ
търговски обект, изграден в пристройката към бл.5, находящ се в кв.41 по
плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас, целият с площ 13 120 кв.м. – частна
общинска собственост, при граници: изток – външен зид към прохода до бл.7;
запад – сутерена на бл.5; север – външен зид; юг – външен зид, за сумата от
42 230 /четиридесет и две хиляди двеста и тридесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Извършване на замяна на недвижим имот
– частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к.
“Лазур”, бл.79, вх.”Е”, ет.3, ап.113 с недвижим имот, собственост на
физическо лице
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ апартамент № 113, застроен на 90.59 кв.м.,
състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения, изба № 113 с
площ 2.36 кв.м., ведно с 1.01 % идеални части от общите части на сградата и
правото на строеж, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.79, вх. “Е”, ет.3,
при граници: североизток – външен зид; югозапад – външен зид; северозапад
– Михаил Иванов; югоизток – Минка Георгиева; отгоре – Дечко Димитров;
отдолу – Иван Новаков, на стойност 79 800 /седемдесет и девет хиляди и
осемстотин/ лева,
с
недвижим имот, собственост на ЛАЛКА ХРИСТОВА ВИТКОВА,
представляващ 85 кв.м. идеални части от бивш парцел VІІІ в бивш кв.406,
ж.к. “Лазур”, гр. Бургас, сега част от УПИ ІV в кв.43 “В”, целият с площ 585
кв.м., при граници: североизток – блок 79; югозапад – УПИ VІ, VІІ, VІІІ;
югоизток – ул. “Поморие”; северозапад – УПИ ІІ и УПИ ІІІ, на стойност
50 000 /петдесет хиляди/ лева.

Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 29 800 /двадесет
и девет хиляди и осемстотин/ лева да се доплати от Лалка Христова Виткова,
заедно с дължимите данъци и такси по сделката.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижими имоти, представляващи УПИ ІХ-60 и УПИ Х-60 в кв.6
по плана на с.Твърдица, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продадат на ИВАН НИКОЛОВ АНДОНОВ с ЕГН
и
постоянен адрес с.Твърдица, Община Бургас, недвижими имоти – частна
общинска собственост, както следва:
– 15/525 идеални части от УПИ ІХ-60 в кв.6 по плана на с.Твърдица,
Община Бургас, целият с площ 525 кв.м., при граници: североизток
– улица; югозапад – УПИ Х-60; югоизток – улица; северозапад –
УПИ VІІІ-59, за сумата от 352 /триста петдесет и два/ лева;
– 340/590 части от УПИ Х-60 в кв.6 по плана на с.Твърдица, Община
Бургас, целият с площ 590 кв.м., при граници: североизток – УПИ
VІІІ-59 и ІХ-60; югозапад – УПИ ХІV-63 и УПИ ХІ-61; югоизток –
улица; северозапад – УПИ VІІ-58, за сумата от 7 980 /седем хиляди
деветстотин и осемдесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в
недвижим имот, представляващ УПИ VІІ-236 в кв.18 по плана на
ж.к. “Лазур”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продадат на СТАЛЮ ЯНЕВ ДАНДАНОВ с ЕГН
и
ГЕОРГИ ЯНЕВ ДАНДАНОВ с ЕГН
и двамата с постоянен адрес:
с.Драчево, Община Средец, собствените на Община Бургас 10/289 идеални
части от УПИ VІІ-236 в кв.18 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас, целият с
площ 289 кв.м., при граници: североизток – общински терен; югозапад – ул.
“Калофер”; югоизток – УПИ VІІІ-236; северозапад – УПИ VІ-235, за сумата
от 7 000 /седем хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез
продажба на общинска идеална част от имот, представляващ УПИ Х
в кв.22 по плана на кв. “Сарафово”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се продаде на ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ с ЕГН
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА с ЕГН
–
двамата с постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Октомври” № 23-а, КРАСИМИР
ЯНКОВ СТОЯНОВ с ЕГН
и постоянен адрес гр. Бургас, ул.
“Ради Николов” № 26, НИКОЛА АТАНАСОВ ТАШЕВ с ЕГН
,
ВАЛЯ АСЕНОВА ТАШЕВА с ЕГН
– двамата с постоянен адрес
гр. Бургас, ул. “Цар Калоян” № 13, ет.2, ап.2, недвижим имот – частна
общинска собственост, представляваш 100/2311 идеални части от УПИ Х299, 300, 301, 302, 309 и 310, в кв.22 по плана на кв. “Сарафово”, гр. Бургас,
целият с площ 2 311 кв.м., при граници на целия имот: североизток – УПИ VІ,
УПИ VІІ и УПИ VІІІ; северозапад – УПИ ІІІ и УПИ ІV; югоизток – улица
между о.т.20 и о.т.42; югозапад – УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ и УПИ ІV, за
сумата 12 000 /дванадесет хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Становище по
молба на Иван Димитров Карагеоргиев до Президента на Република
България, за опрощаване на вземане
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 23 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за опрощаване на вземането, по молбата на Иван
Димитров Карагеоргиев от гр. Бургас, кв. “Долно Езерово”.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Допълване Приложение № 1 към
Правилника на общинско предприятие “Спортни имоти, паркинги и
гаражи” при Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДОПЪЛВА Списъка на имотите – общинска собственост, предоставени
за управление и поддръжка на Общинско предприятие “Спортни имоти,
паркинги и гаражи” при Община Бургас – Приложение № 1 към Правилника
на Общинско предприятие “Спортни имоти, паркинги и гаражи” при Община
Бургас, с нова т.13 в раздел І – Спортни имоти, както следва:
“13. Склад – едноетажна сграда със застроена площ 250 кв.м.,
намираща се в гр. Бургас, кв. “Акации”, ул. “Индустриална” № 26, на
територията на Спортен комплекс “Черноморец”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне зони и такси за
кратковременно паркиране; Изменение на Приложение № 1 към
Правилника на Общинско предприятие “Спортни имоти, паркинги и
гаражи” при Община Бургас; Изменение и допълнение Тарифата на
цени за услуги и права, предоставени от Община Бургас за 2006 год.
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. Изменя и допълва Списъка на зоните за кратковременно паркиране,
приети с решение на Общински съвет – Бургас по т.12 от дневния ред на
заседанието от 31.01.2005 година, както следва:
1. Добавя в списъка следните зони за кратковременно почасово
паркиране:
/1./ Паркинг до “Флората”;
/2./ Паркингите пред банките и офисите; /отпада “в ЦГЧ”/;
/3./ Ж.к. “Славейков” – улицата през спортна зала “Младост” –
едностранно паркиране;
/4./ Ж.к. “Лазур”:
– Ул. “Адам Мицкевич” /посока центъра/;
– Ул. “Димитър Димов” /в района на Флората/;
– Бул. “Демокрация” пред бл.77 – от там ул. “Адам Мицкевич”
до ул. “Юрий Венелин”;

/5./ Централна градска част:
– Ул. “Фердинандова” – от площад “Вълчан войвода” до ул.
“Дебелт”;
– Ул. “Левски” – северно от БСУ;
– Площад “Тройката” – /добавя/ “улицата по западната граница
на площада”;
– Бул. “Демокрация” – от ул. “Цар Симеон І” до бул.
“Богориди”;
– Ул. “Княз Батенберг” – от Порт Бургас до хотел “Приморец”;
– Ул. “Калоян” – от ул. “Фердинандова” до ул. “Александър
Велики”;
– Ул. “Цариградска” – от ул. “Ивайло” до ул. “Калоян”;
– Ул. “Ивайло” – от ул. “Фердинандова” до ул. “Александър
Велики”;
– Ул. “Св.Климент Охридски” – от ул. “Ивайло” до ул.
“Калоян”;
– Площад “Св.Св.Кирил и Методий”;
2. Изменя включени в списъка зони за кратковременно паркиране,
както следва:
/1./ Към паркинг “Евин плаж”; – /отпада/ “улицата, водеща към
него”;
/2./ Към паркинг РУМ “Велека” включва: северен и южен;
ІІ. Извършва следните промени в списъка на имотите – общинска
собственост, предоставени за управление и поддръжка на Общинско
предприятие “Спортни имоти, паркинги и гаражи” при Община Бургас –
Приложение № 1 към Правилника на Общинско предприятие “Спортни
имоти, паркинги и гаражи” при Община Бургас:
1. Заличава от т. ІІ от Списъка следните паркинги: паркинг в ж.к.
“Меден Рудник” до бл. 105 и паркинг в “Минерални бани”.
Поради реституция, както и поради това, че определени за паркинги
терени са заети от гаражи, следва да не се разкриват следните
паркинги: паркинг в ж.к. “Изгрев” до бл.26; паркинг в ж.к. “Изгрев”
до бл. 21; паркинг в ж.к. “Изгрев” до бл. 33; паркинг в ж.к. “Меден
Рудник” до бл. 94; паркинг в ж.к. “Меден Рудник” до бл. 96; паркинг
ДНА на ул. “Шейново”; /Обявява за частна общинска
собственост всички обекти включени в т.1/
2. Добавя в т. ІІ от Списъка следните паркинги:
– Паркинг пред бл. 51 в ж.к. “Изгрев”;
– Бивша спортна площадка до бл. 29 в ж.к. “Изгрев”;
3. Добавя в т. ІІІ от Списъка описаните в т. І по-горе зони за
кратковременно паркиране.

ІІІ. Изменя и допълва Тарифата на цени за услуги и права,
предоставени от Община Бургас за 2006 година, както следва:
В т. VІ се създава нова подточка 7, със следното съдържание:
“7. Цени за кратковременно паркиране в зоните за
кратковременно паркиране:
– На започнат час: /допълва/ до 2 часа – по 1 лев на час;
– /отпада цялата подточка/ Над 4 часа в рамките на едно
денонощие – 5 лв.;
Абонамент на месец:
– /подточката придобива нов текст/: Абонамент за месец
пред банки и офиси – до 2 паркоместа – по 100 лева на месец
на паркомясто;
– /отпада цялата подточка/ Ул. “Княз Ал.Батенберг”, бул.
“Демокрация” и жилищните комплекси – 30 лв.”
ІV. Възлага на Общинската администрация за следващото заседание
на Общинския съвет да подготви и внесе докладна записка, със становище,
относно:
– Паркинга пред хотел “България” и обособяване като паркинг
частта, отнасяща се за ул. “Митрополит Симеон” до ул.
“Лермонтова”, ведно с всички уширения;
– Организиране на кратковременно или постоянно паркиране на
паркинга северно от сградата на съда и използваната за
паркиране територия на източното локално платно на същата
сграда;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Тарифата на цени за услуги и права
предоставяни от общините, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2006 г.
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
В раздел ІІІ, т.10 да се завиши единичната цена за куб.м. за направление
и извозване на земни маси, както следва:
– За обекти в ЦГЧ
от 1.00 лв./куб.м. на 1.50 лв./куб.м.
– За обекти на комплексите,
кварталите и землището на
гр. Бургас
от 1.00 лв./куб.м. на 1.50 лв./куб.м.
– За обекти в други населени
места и землищата им
от 1.00 лв./куб.м. на 1.50 лв./куб.м.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване съгласие за сключване на
споразумение между Община Бургас и Регионална дирекция на
вътрешните работи – гр. Бургас, за сътрудничество при набиране на
финансови средства за нуждите на РДВР – гр. Бургас и създаване на
система за видеонаблюдение на територията на гр. Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на предложеното с докладната
записка споразумение между Община Бургас и Регионална дирекция на
вътрешните работи – гр. Бургас, за осъществяване на сътрудничество при
набиране на финансови средства за нуждите на РДВР – гр. Бургас и създаване
на система за видеонаблюдение на територията на гр. Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на правомощия по Закона за
устройство на територията
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие Кметът на Общината да предостави някои от
правомощията си по Закона за устройство на територията, на Заместниккмета по “Устройство на територията и строителството”, както следва:
1. Чл.57-а, ал.3 и ал.6 – Да издава заповеди за премахване на
преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане и
разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да
прекратят доставките до определения за премахване обект.
2. Чл.222-а
1. Спира строежи, части от тях, както и отделни строителни и
монтажни работи при условията и по реда на чл.224 и дава
разрешение за продължаването им след отстраняване на
нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени
санкции.
2. Забранява достъпа до строежите
по т.1 и разпорежда
поставянето на отличителни знаци за ограничаване и
недопускане на хора и механизация на строежите.
3. Забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода
и газ на строежите по т.1.

4. Предписва изпълнение на укрепителни, възстановителни и други
мерки за недопускане на аварии и щети на строежи или части от
тях, за които е спряно строителството.
5. Налага предвидените в закона глоби и имуществени санкции.
3. Чл.224, ал.1 – С мотивирана заповед да спира изпълнението и
забранява достъпа до строеж или част от строеж, който се извършва:
1. Без одобрени инвестиционни проекти и/или без влязло в сила
разрешение за строеж.
2. При съществени отклонения по смисъла на чл.154, ал.2.
3. Със строителни продукти, несъответстващи на съществените
изисквания към строежите или в нарушение на правилата за
изпълнение на строителните и монтажни работи.
4. Без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите,
когато такъв е задължителен.
4. Чл.237, ал.2 – Да налага имуществена санкция на юридическо лице
или на едноличен търговец, както следва:
1. На извършител, възложител, строител или лице, упражняващо
строителен надзор на строеж, спрян с негова заповед по чл.224,
ал.1 – в размер от 1 000 до 10 000 лв.
2. На извършител, възложител или строител, продължил да
изпълнява строителни и монтажни работи на строеж по т.1 – в
размера по ал.1, т.3.
3. На доставчик на електрическа или топлинна енергия, вода или
газ, неизпълнил разпореждане по чл.57-а, ал.6 или по чл.222-а, т.3
– в размер от 5 000 до 50 000 лв.
5. Чл.239, ал.1, т.6 – Да издава наказателни постановления в случаите
по чл.232, ал.5, т.т.1, 2, 3, 4 и 6 и по чл.233 – когато актовете за
установяване на нарушенията са съставени от служителите по
чл.238, ал.2, т.1, както и в случаите по чл.237, ал.2.
ІІ. Дава съгласие кметът на Община Бургас, при отсъствие на
заместник-кмета по устройство на територията и строителството, да
прехвърля свои функции, посочени в настоящата докладна записка и в
приложение № 1 към решение по т.5.2. от дневния ред на заседанието на
Общински съвет – Бургас от 29.01.2004 г., на главния архитект на Община
Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Николов Георгиев –
управител на “Благоустройствени строежи” ЕООД – гр. Бургас,
относно: Даване на съгласие “Благоустройствени строежи” ЕООД да
предоговори договорните условия по сключения с “Райфайзенбанк
България” ЕАД, договор за банков кредит
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие “Благоустройствени строежи” ЕООД да предоговори
договорните условия по сключения с “Райфайзенбанк България” ЕАД
Договор за банков кредит на 25.06.2004 година в размер на 3 000 000 лева,
като се промени крайният срок за погасяване на главницата по кредита и
погасителния план за издължаването на кредита по преценка на управителя
на дружеството – Георги Николов Георгиев.
Във връзка с горното, упълномощава управителя на дружеството
Георги Николов Георгиев да сключи съответните анекси, да издаде нов запис
на заповед от името на дружеството за разсрочване на кредита, да подписва
всички други необходими за горните цели документи.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Боян Будаков – общински
съветник, председател на ПК по здравеопазване и д-р Кънчо
Марангозов – общински съветник, член на ПК по здравеопазване,
относно: Конкурс за управители на лечебни заведения за доболнична
помощ ЕООД – общинска собственост
……………………………………………………………
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Възлага на Председателя на Общинския съвет, на основание чл.63 от
Закона за лечебните заведения и Наредба № 9/26.06.2000 година на
Министерството на здравеопазването, да обяви конкурс за
управители на “Диагностично–консултативен център–І–Бургас”
ЕООД, “Диагностично–консултативен център–ІІ–Бургас” ЕООД,
“Медицински център–І–Бургас” ЕООД, “Медицински център–ІІ–
Бургас”
ЕООД,
“Медицински
център–ІІІ–Бургас”
ЕООД,
“Стоматологичен център–І–Бургас” ЕООД.
2. Избира комисия за провеждане на конкурса, в състав от 5 члена, а
именно:
Председател: д-р Кънчо Иванов Марангозов – общински съветник
Членове:
д-р Антонио Христов Душепеев – общински съветник
Димитър Савов Коруджиев
– общински съветник
Представител на Общинска администрация
Представител на РЦЗ
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Попълване състава
на Постоянни комисии
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
ИЗБИРА общинския съветник Васил Русев Илиев за член на:
– Постоянната
комисия
по
евроинтеграция,
международно
сътрудничество, неправителствени организации, международни
програми и предприсъединителни фондове;
– Постоянната комисията по устройство и развитие на територията,
благоустрояване и комунални дейности;
– Постоянната комисия по здравеопазване;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Уляна Желева – общински съветник,
председател на Постоянната комисия по образование и наука,
относно: Допълнение на решение на Общински съвет Бургас по т.5
от дневния ред на заседание – Протокол № 33/28.02.2006 г.
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 36 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДОПЪЛВА решение по т.5 от Протокол № 33/28.02.2006 година на
Общински съвет – Бургас с т.19: “Да се утвърди за учебната 2006/2007 год. в
СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Бургас една непрофилирана паралелка
за 9-ти клас.”
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Уляна Желева – общински съветник,
председател на Постоянната комисия по образование и наука,
относно: Поправка на явна фактическа грешка в решение по т.7 от
дневния ред на заседание на Общински съвет Бургас – Протокол №
34/31.03.2006 г.
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПОПРАВЯ допуснатата явна фактическа грешка в решение по т.7 от
Протокол № 34/31.03.2006 г., като вместо Иван Петров Иванов с ЕГН
да се чете Мариана Георгиева Илиева с ЕГН
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов – общински
съветник, председател на Постоянната комисия по икономика и
инвестиции, относно: Поправка на явна фактическа грешка в
решение по т.7 от дневния ред на заседание на Общински съвет
Бургас – Протокол № 34/31.03.2006 г.
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПОПРАВЯ допуснатата явна фактическа грешка в решение по т.7 от
Протокол № 34/31.03.2006 г., като вместо Ивайло Младенов Илиев с ЕГН
7108120740, да се чете д-р Димитър Илиев Тодоров с ЕГН 5904300543.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 35
На 27.04.2006 г. /четвъртък/, 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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Бургас,
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Поправка на явна
фактическа грешка в Протокол № 34/31.03.2006 г. от заседание на
Общински съвет Бургас, т.5 от дневния ред
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ИЗВЪРШВА поправка в Протокол № 34 от заседание на Общински
съвет – Бургас от 31.03.2006 година, като решението под № ІІ.2. по т.5 от
дневния ред на заседанието, се чете както следва:
“2. Допълва разпоредбата на чл.2, ал.2, като се създава нова точка 6 със
следното съдържание: “6. други обекти по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ с
площ не по-голяма от 15 кв.м. Ограничението не се отнася за атракционни
обекти /цирк, луна-парк и др./”
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

