ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31 май 2006 година /сряда/, 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 ШЕСТОТО заседание на Общински съвет –
Бургас.
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
прие за разглеждане, следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма за
закрила на детето – 2006 година
2. /1/ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от
Общински съвет – Бургас, относно: Предсрочно прекратяване на
пълномощията на общинския съветник Ивайло Атанасов Дражев –
ЕГН
/2/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Прекратяване на пълномощия на
общинския съветник Ивайло Дражев Атанасов, на основание чл.36,
ал.2 от ЗМСМА.
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Увеличаване капитала на “ПФК
“Черноморец-919” ЕАД – гр.Бургас, със стойността на апортни
вноски. Промяна на наименованието и устава на дружеството

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на нов обект в разчета за
капиталови разходи – 2006 година
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на нов обект в Разчета за
капиталови разходи – 2006 година
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Завишаване стойността на отговорен пътен
обект, предвиден за строителство през 2006 година
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Вътрешно разместване на предвидените
капиталови разходи през 2006 година за ОУ “Любен Каравелов” –
гр.Бургас
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна в Разчета за капиталови разходи за
2006 година, вкл. разпределяне на средствата за сборен обект № 55
“Енергоспестяващи мерки в общинските сгради” – параграф 5100,
функция 06, източник на финансиране – ИБС
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Частична актуализация на Разчет за
капиталови разходи – 2006 година
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна в списъка на обектите, включени в
Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2006 година
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП–ПРЗ на зона “Д”, ж.к.
“Меден Рудник”, гр.Бургас
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев – общински
съветник, председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно: Приватизация на общинското участие в
капитала на Община Бургас в търговско дружество “Възход” ЕООД,
съгласно чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от ЗПСК

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова – председател
на Общински съвет – Бургас, относно: Допълване на решение на
Общински съвет, относно обявяване на конкурс за управители на
лечебни заведения
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Калина Ишкиева – управител на
“ДКЦ-І-Бургас” ЕООД, относно: Ползване на дивидент за 2005 година
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна в списъка на пътуващите учители
от ОУ “Иван Вазов” – с.Банево
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне на туристическа такса за 2007
година
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца сираци
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за
издаване на книга на д-р ист.н. Георги Луков – журналист и краевед
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І,
кв.135, УПИ І, кв.134, УПИ І, кв.133 по плана на Районен център в
ж.к. “Меден Рудник”, между Община Бургас и юридическо лице
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез
изкупуване на общ. идеална част от недвижим имот, находящ се в
гр.Бургас, кв. “Победа”
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица на недвижими имоти – УПИ Х-460,
кв.3, УПИ Х-460, кв.4 и УПИ VІІ-66, кв.3 по плана на с.Ветрен,
Община Бургас
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между

Община Бургас и физическо лице на недвижими имоти – УПИ VІІ-54
и УПИ VІІІ-54 в кв.19 по ПУП–ПРЗ на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти,
съставляващи УПИ І и УПИ ХХ в кв.96 по ПУП–ПРЗ на зона “Г”, ж.к.
“Меден Рудник, гр.Бургас
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на недвижими имоти – частна
общинска собственост, представляващи – УПИ ХVІІ в кв.24-а по
плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас с имоти, собственост на физическо
лице
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим
имот, находящ се в кв. “Лозово”, гр.Бургас
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект,
получил траен градоустройствен статут в имот – частна общинска
собственост – УПИ І, кв.18 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект,
получил траен градоустройствен статут в имот – частна общинска
собственост – УПИ V, кв.7, зона “А”, ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот,
получил траен градоустройствен статут, в имот – частна общинска
собственост – УПИ ІІІ, кв.24-а по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в с. Изворище, Община Бургас
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост – УПИ ХІІІ-53, кв.6, вилна зона “Боровете” – с.Банево,
Община Бургас

31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост – УПИ ХХІІ-116, кв.7, вилна зона “Боровете”, с.Банево,
Община Бургас
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост – УПИ ХLV-142, кв.7, вилна зона “Боровете”, с.Банево,
Община Бургас
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общ.собственост
– УПИ ХLІІ-76, вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общинско
жилище
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижим имот –
частна общинска собственост в с.Миролюбово, Община Бургас
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова – председател
на Общински съвет – Бургас, относно: Молби за опрощаване до
Президента на Република България
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Стоянов – общински съветник,
относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската
администрация на Община Бургас
38. ПРИЕМАНЕ на Годишна план – програма за работата на Надзорния
съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас за 2006 година
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Пенка Папучарова – Филева – управител
на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр.Бургас, относно: Поправка на
явна фактическа грешка на решение по т.6 от дневния ред на
заседанието на Общински съвет Бургас, проведено на 29.09.2005
година
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас съвместно с

Български футболен съюз в изграждане на спортна площадка за
минифутбол по проект на УЕФА – Хет Трик, в ж.к. “Изгрев”
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Симеон Георгиев Симеонов – общински
съветник, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ
42. ПИТАНИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма за
закрила на детето – 2006 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 24 гласа “за”, против –
12, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
ОТЛАГА приемането на Общинска програма за закрила на детето –
2006 година.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
2. /1/ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от
Общински съвет – Бургас, относно: Предсрочно прекратяване на
пълномощията на общинския съветник Ивайло Атанасов Дражев –
ЕГН
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Предсрочно прекратява пълномощията на общинския съветник
ИВАЙЛО ДРАЖЕВ АТАНАСОВ, на основание чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
2. /2/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Прекратяване на пълномощия на
общинския съветник Ивайло Дражев Атанасов, на основание чл.36,
ал.2 от ЗМСМА.
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
На основание чл.36, ал.2 от ЗМСМА, прекратява пълномощията на
общинския съветник ИВАЙЛО ДРАЖЕВ АТАНАСОВ с ЕГН
.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Увеличаване капитала на “ПФК
“Черноморец-919” ЕАД – гр.Бургас, със стойността на апортни
вноски. Промяна на наименованието и устава на дружеството
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
І. Определя за частна общинска собственост, следния недвижим имот:
17556/53630 идеални части от УПИ І, в кв.1, по плана на к-с “Лазур”, гр.
Бургас, целият с площ от 53 630 кв.м., находящ се в гр. Бургас, к-с “Лазур”,
при граници: ново трасе на ул. “Димитър Димов”, ж.п. линия Бургас Поморие, ж.к. ”Лазур” и бул. ”Демокрация”.
ІІ. Община Бургас внася в “ПФК Черноморец-919” ЕАД – гр. Бургас,
под формата на апорт, следните недвижими имоти:
1. Парцел ІІ-677 /втори за имот с планоснимачен номер шестстотин
седемдесет и седем/, в кв.13 /тринадесет/, по плана на вилна зона “Минерални
бани”, с площ от 21 780 /двадесет и една хиляди седемстотин и осемдесет/
кв.м., ведно с построената в него масивна триетажна сграда със сутерен
/”Възстановителна база”/, застроена на 593,50 /петстотин деветдесет и три
цяло и петдесет/ кв.м., при граници на парцела: югоизток – път, югозапад –
път, северозапад – път и парцели ІІІ, ІV и V, в кв.13, североизток – път, за
който е съставен Акт за общинска собственост № 1262/15.04.1999 година;

2. Имот с площ от 28 665 /двадесет и осем хиляди шестстотин
шестдесет и пет/ кв.м., представляващ стадион, находящ се в парцел І /първи/,
в кв.7 /седем/, по плана на кв. “Долно Езерово”, гр. Бургас, при граници на
имота: изток – улица, запад – имот с пл. № 1535, север – улица, юг – улица,
ведно с построената в същия масивна двуетажна сграда – съблекалня,
първият етаж на която, застроен на 176,67 /сто седемдесет и шест цяло и
шестдесет и седем/ кв.м., състоящ се от 3 /три/ броя съблекални, канцелария,
склад и сервизни помещения; вторият етаж, застроен на 100,83 /сто цяло и
осемдесет и три/ кв.м., състоящ се от две стаи – клуб, офис и сервизно
помещение, за който е съставен Акт за общинска собственост №
4270/18.05.2006 година;
3. Урегулиран поземлен имот І-391 /първи за имот с планоснимачен
номер триста деветдесет и едно/, в кв.52 /петдесет и две/, по плана на гр.
Българово, с обща площ от 45 800 /четиридесет и пет хиляди и осемстотин/
кв.м., при граници: югоизток – кв.53, северозапад – улица, североизток –
улица и УПИ ІІ, ІІІ, ІV и V, юг – улица, за който е съставен Акт за общинска
собственост № 4269/18.05.2006 година;
4. Недвижим имот - “Спортен комплекс”, с игрище и два тенис корта,
представляващ терен от 29 000 /двадесет и девет хиляди/ кв.м. – част от
парцел І /първи/, кв.7 /седем/, по плана на ж.к. “П. Р. Славейков”, гр. Бургас,
игрище с площ от 7 785 /седем хиляди седемстотин осемдесет и пет/ кв.м. и
тенис кортове с площ от 1 630 /хиляда шестстотин и тридесет/ кв.м., при
граници на имота: североизток – бл.36, ЦДГ № 28, учителски институт,
югозапад – бл.63, бл.64 и бл.70, северозапад – УПИ ХІV и УПИ ХV, в кв.7,
югоизток – зелени площи, за който е съставен Акт за общинска собственост
№ 4268/18.05.2006 година;
5. Недвижим имот, представляващ 17556/53630 идеални части от
урегулиран поземлен имот І /първи/, в кв.1 /едно/, по плана на ж.к. “Лазур”,
гр. Бургас, целият с площ от 53 630 /петдесет и три хиляди шестстотин и
тридесет/ кв.м., находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, при граници: ново
трасе на ул. “Димитър Димов”, ж.п. линия Бургас - Поморие, ж.к. ”Лазур” и
бул. ”Демокрация”, за който е съставен Акт за общинска собственост №
2656/14.12.2000 година.
Срещу цитираната непарична вноска, Община Бургас да придобие
брой акции, съответстващ на стойността на апортираните имоти, с номинална
стойност на всяка акция - 10 /десет/ лева, но не по-малко от 34 %.
ІІІ. Приема “ПФК Нафтекс” АД, рег. по ф.д. № 856/1999 г. на
Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
“Лазур”, Спортен комплекс “Нафтекс”, като акционер в “ПФК Черноморец919” ЕАД – гр. Бургас, в резултат на внесения под формата на апорт,
недвижим имот, представляващ спортен комплекс, включващ застроено и

незастроено място, с обща площ от 36 074 /тридесет и шест хиляди
седемдесет и четири/ кв.м. от урегулиран поземлен имот І /първи/, в кв.1
/едно/, по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас, целият с площ от 53 630 /петдесет
и три хиляди шестстотин и тридесет/ кв.м., при граници на целия урегулиран
поземлен имот: ново трасе на ул. “Димитър Димов”, ж.п. линия Бургас –
Поморие, ж.к. “Лазур”, бул. “Демокрация”, заедно с построения в този имот
стадион с трафопост, с площ от 31 600 /тридесет и една хиляди и шестстотин/
кв.м., ведно с цялото му оборудване и с всички съоръжения към него, в това
число и паркинг, собственост на “ПФК Нафтекс” АД – гр. Бургас, съгласно
решение на Бургаския окръжен съд от 29.07.2003 г. по ф.д. № 856/1999 г.,
срещу което “ПФК Нафтекс” АД – гр. Бургас да придобие брой акции,
съответстващ на стойността на апортирания недвижим имот, с номинална
стойност на всяка акция - 10 /десет/ лева.
ІV. Увеличава капитала на “ПФК Черноморец-919” ЕАД – гр. Бургас
със стойността на апортираните имоти, подробно описани в т.ІІ и т.ІІІ от
настоящото решение.
V. Променя наименованието на “ПФК Черноморец-919” ЕАД в
“Професионален футболен клуб Черноморец Бургас” ЕАД.
VІ. Променя адреса на управление на дружеството от ул. “Христо
Фотев” № 21, гр. Бургас на ж.к. “Лазур”, Спортен комплекс “ПФК
Черноморец Бургас”, гр. Бургас.
VІІ. Задължава Кмета на Община Бургас да предприеме съответните
законови действия за извършване на оценка на апортната вноска по т.ІІ от
настоящото решение.
VІІІ. Определя кмета на Община Бургас – Йоан Кирилов
Костадинов за представител на Община Бургас в Общото събрание на
дружеството.
ІХ. Приема промени в устава на “ПФК Черноморец-919” ЕАД – гр.
Бургас, съгласно предложения проект, включително и промяна в предмета на
дейност и начина на управление на дружеството от едностепенна в
двустепенна система, като чл.6, в частта за апортните вноски се променя при
условие, че акционерите са съгласни с извършените оценки.
Х. Избира за членове на Надзорния съвет:

 Тонко Иванов Фотев – почетен консул на Руската федерация в
гр.Бургас, ЕГН
гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови”,
бл.117, вх.7, ет.3;
 Пенчо Стоянов Черкезов – настоящият председател на съвета на
директорите на “ПФК Черноморец-919” ЕАД, ЕГН
гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.9, вх.6, ет.6, ап.12;
ХІ. Размерът на възнагражденията на членовете на Надзорния
съвет да се определя от Общото събрание на акционерите.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на нов обект в разчета за
капиталови разходи – 2006 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
В Разчета за капиталови разходи – 2006 година на Община Бургас в §
5100, функция 03 се включва нов обект: “Основен ремонт на котел в ОУ
“Найден Геров” – гр. Бургас.
Финансовият източник за обекта е собствени бюджетни средства, в
размер 7 600 /седем хиляди и шестстотин/ лева, които се осигуряват от
бюджета на ОУ “Найден Геров”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на нов обект в Разчета за
капиталови разходи – 2006 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
В Разчета за капиталови разходи – 2006 година на Община Бургас в §
5200, функция 03 “Образование” включва нов обект: “Доставка и монтаж на
нов котел в ДОВДЛРГ “Ал.Георгиев – Коджакафалията” – гр. Бургас, със
стойност 30 000 /тридесет хиляди/ лева. Финансов източник за обекта е:
собствени средства в размер 10 000 лева /които се освобождават от обект №
288 ПУ “Отец Паисий”/ и 20 000 лева от външен източник /от “ЛУКойл–
Нефтохим” по споразумение с Кмета на Община Бургас/.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Завишаване стойността на отговорен пътен
обект, предвиден за строителство през 2006 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Увеличава общата стойност и годишна задача на обект № 452
“Отводняване на кръстовище “Меден рудник” – “Горно Езерово” от
Разчета за капиталови разходи 2006 година от 102 000 лева на
250 000 лева от финансов източник “Банков кредит”.
2. Завишената финансова рамка на обект № 452 със 148 000 лева да се
осигури от намаляване годишната задача на обект № 524
“Реконструкция източно платно на бул. “Демокрация”, който от
389 000 лева става 241 000 лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Вътрешно разместване на предвидените
капиталови разходи през 2006 година за ОУ “Любен Каравелов” –
гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. В Разчета за капиталови разходи – 2006 г. се прави промяна на обект
№ 464 “Реконструкция на бивша баня за кабинети на ОУ “Любен
Каравелов” – годишната задача от 38 000 лева се намалява на 8 000
лева, за ППР.
2. В Разчета за капиталови разходи – 2006 г. в § 5200, функция 03
“Образование”, се включва нов обект “Отоплителна инсталация и
довършителни СМР на физкултурен салон на ОУ “Любен
Каравелов” с обща стойност 30 000 лева от финансов източник СБС
за сметка на годишната задача на обект № 464.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна в Разчета за капиталови разходи за
2006 година, вкл. разпределяне на средствата за сборен обект № 55
“Енергоспестяващи мерки в общинските сгради” – параграф 5100,
функция 06, източник на финансиране – ИБС
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие 9 500 лева от годишната задача за сборен обект № 55
да бъдат предоставени като целева субсидия на ГПНЕ “Гьоте” за
предпроектна енергийна
оценка /ОДИТ/ на състоянието на
училищната сграда и определяне на мерки за санирането й.
2. Останалите 123 148 лева за сборен обект № 55 “Внедряване на
енергоспестяващи мерки в общински сгради” с източник на
финансиране ИБФ да се разпределят за следните подобекти:
2.1. Младежки културен център, ул. “Гладстон” № 47 –
подмяна на метална единична остъклена дограма с РVС със
стъклопакет – ІІ етап /завършване/ – максималния размер на
СМР с ДДС да бъде 80 000 лева.

2.2.

СОУ “Константин Петканов”, ж.к. “Меден Рудник” –
частична подмяна на дървена слепена дограма с РVС със
стъклопакет – стойността на СМР с ДДС да бъде в рамките
на остатъчната стойност от годишната задача /123 148 лева/
на сборния обект и договорената стойност на изпълнението
на подобект по т.2.1.
3. Годишните решения да се отразят при актуализацията на общинския
бюджет и на разчета за капиталови разходи на Община Бургас за
2006 година.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Частична актуализация на Разчет за
капиталови разходи – 2006 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Включва в Разчет за капиталови разходи – 2006 година, изброените погоре пет обекта с посочената за всеки от тях годишна задача /източник на
финансиране фонд СБС/, в общ размер 212 000 лева, които се пренасочват от
годишната задача на обект № 493 “Участие в проект “Красива България –
2006 година”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна в списъка на обектите, включени в
Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2006 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 37 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Обект № 526 “Реконструкция парк ж.к. “П.Р.Славейков”, парк с.
Маринка – § 5200, функция 06, от 120 000 лева става “Реконструкция
парк с. Маринка” с 25 000 лева (в т.ч. 5 000 лева за проектиране).
2. В Разчета за капиталови разходи – 2006 година, включва нови
обекти:
2.1. Улица “Роден край”, ж.к. “Меден Рудник”, гр. Бургас –
(проектиране и строителство) - § 5200, функция 08, с годишна
задача 90 000 лева;
2.2. Подпорна стена на ул. “Тодор Грудов”, ж.к. “Меден Рудник”, гр.
Бургас – (проектиране) - § 5200, функция 06, с годишна задача 5
000 лева;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП–ПРЗ на зона “Д”, ж.к.
“Меден Рудник”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Одобрява Подробния устройствен план – План за регулация и
застрояване на зона “Д”, ж.к. “Меден Рудник”, при условията на
чл.16 от Закона за устройство на територията.
2. Изменения на Плана за застрояване по отношение на характера на
застрояване за зона “Д”, ж.к. “Меден Рудник”, могат да се допускат,
след изтичане на 10 /десет/ годишния срок, считано от влизането му
в сила.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Василев Манев – общински
съветник, председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за
приватизация, относно: Приватизация на общинското участие в
капитала на Община Бургас в търговско дружество “Възход” ЕООД,
съгласно чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от ЗПСК
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, във връзка с
чл.1, ал.2, т.1 от ЗПСК и чл.7 от Наредбата за търговете и
конкурсите, Общински съвет Бургас продължава процедурата за
приватизация на “Възход” ЕООД, ж.к. “Лазур”, гр. Бургас.
2. Дружеството да се приватизира на 100% чрез метод на приватизация
– публично оповестен конкурс на един етап.
3. Приема актуализираната приватизационна оценка, правен анализ и
информационен меморандум на “Възход” ЕООД, ж.к. “Лазур”, гр.
Бургас и определя минимална конкурсна цена за продажба 1 600 000
/един милион и шестстотин хиляди/ лева и депозит за участие в
размер на 160 000 /сто и шестдесет/ хиляди лева.
4. Конкурсната документация се закупува в Общинската агенция за
приватизация – гр. Бургас, ул. “Конт Андрованти” № 1 – 3, ет.3,
всеки работен ден в срок до 17-я ден включително от датата на
обнародването на решението в “Държавен вестник” от 9 до 17 часа,

5.

6.

7.
8.

9.

на цена 500 лева платими в брой в касата на Агенцията, за което се
издава сертификат за регистрация. Физическите лица закупуват
конкурсна документация лично или с нотариално заверено
пълномощно, а юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност, ако закупуват лично
или с пълномощно, издадено от управителя /директора/, което да е
нотариално заверено, ако закупуват чрез пълномощник.
Депозитът за участие в размер на 160 000 /сто и шестдесет хиляди/
лева да се внесе по банков път до 17-я ден включително от датата на
обнародването на решението в “Държавен вестник” по банкова
сметка № 3000602425, БИН 7444560000, банков код 13071217 при
“Общинска банка” – Бургас. Връщането на депозита се извършва
безкасово – с платежно нареждане по банковата сметка на кандидата
в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на Агенцията за определяне на
спечелилия участник.
Огледът на “Възход” ЕООД се извършва с представител на
Агенцията през всички работни дни предхождащи крайната дата за
предаване на офертите, след представен платежен документ за
закупена конкурсна документация.
Условие на конкурса – предложената цена да не е по-ниска от
минималната конкурсна цена – 1 600 000 /един милион и шестстотин
хиляди/ лева.
Участниците в конкурса изготвят оферти в съответствие с
конкурсната документация, които се подават в Общинската агенция
за приватизация, ул. “Конт Андрованти” № 1, ет.3, всеки работен ден
до 17-я ден включително от датата на обнародването на решението в
“Държавен вестник”. Изпращане на оферти по пощенски път не се
допуска.
Забранява се извършването на разпоредителни сделки с
дълготрайните активи на дружеството, сключването на договори за
придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за
кредит, за обезпечаване на вземания и за сключване на договори за
кредити, както и поемане на менителни задължения.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова – председател
на Общински съвет – Бургас, относно: Допълване на решение на
Общински съвет, относно обявяване на конкурс за управители на
лечебни заведения
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ДОПЪЛВА свое решение по т.35, Протокол № 35/27.04.2006 година,
със следното:
1. Кандидатите за управители на лечебни заведения – еднолични
общински дружества с ограничена отговорност, трябва да отговарят
на следните изисквания:
 Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър”
по медицина, съответно стоматология и квалификация по здравен
мениджмънд
или
образователно-квалификационна
степен
“магистър” по икономика и управление с призната специалност по
медицинска информатика и здравен мениджмънд или по икономика
на здравеопазването.
 Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар, съответно
стоматолог,
или
икономист.
Кандидатите,
притежаващи
образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина,
съответно стоматология, да имат придобита основна специалност;
 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

2. В срок до 20 юни 2006 година в канцеларията на Общински съвет –
Бургас кандидатите следва да подадат, следните документи:
 Писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
 Копие от диплома за завършено висше образование;
 Копие от документи, удостоверяващи придобита квалификация по
здравен мениджмънд по смисъла на Наредба № 9 на МЗ от
26.06.2000 година.
 Копие от документи, удостоверяващи придобита основна
специалност;
 Декларация от лицето, че е български гражданин, не е поставено под
запрещение или попечителство и не е лишено по съответния ред от
правото да заема определена длъжност – по образец;
 Свидетелство за съдимост;
 Автобиография;
 Програма за развитието и дейността на лечебното заведение, за
което кандидатства за тригодишен период;
3. В срок до 20 юни 2006 година кандидатите могат да получат
информация, относно темите – предмет на събеседването, в
канцеларията на Общински съвет – Бургас /стая № 108 в Община
Бургас/.
4. Конкурсът ще се проведе на 22 юни 2006 година от 9:00 часа в стая
№ 111 на Община Бургас.
5. Срокът за подаване на документи за конкурса за управители на
“Медицински център-ІІІ-Бургас” ЕООД и “Стоматологичен
център-І-Бургас” ЕООД е 10.09.2006 година в канцеларията на
Общински съвет – Бургас. В срок до 10.09.2006 година
кандидатите могат да получат информация, относно темите –
предмет на събеседването, в стая № 108 на Община Бургас.
Конкурсът за тези лечебни заведения ще се проведе на 20.09.2006
година в стая № 111 на Община Бургас”.
6. Избира за председател на комисията д-р Кънчо Марангозов.
7. Избира за секретар на комисията Димитър Коруджиев.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Калина Ишкиева – управител на
“ДКЦ-І-Бургас” ЕООД, относно: Ползване на дивидент за 2005 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Дава съгласие “Диагностично-консултативен център–І–Бургас” ЕООД
да вложи дивидента за 2005 година за закупуване на доплеросонографски
апарат.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна в списъка на пътуващите учители
от ОУ “Иван Вазов” – с.Банево
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Коригира списъка на педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на 90 %
от транспортните разходи по автомобилния транспорт, утвърден с решение №
33/28.02.2006 година на Общински съвет, както следва:
 ОУ “Иван Вазов” с. Банево – Дукена Георгиева Стайкова – учител.
Стойността на посочената в решението сума и маршрута остават без
промяна.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Определяне на туристическа такса за 2007
година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ за 2007 година, следния размер на туристическата такса,
за:
1. Средство за подслон /хотел, мотел, вилно селище, туристическо
селище/:
 една и две звезди
– 0.80 лева;
 три, четири и пет звезди – 1.00 лева;
2. Място за настаняване:
2.1. Пансион, почивна станция, семеен хотел, вила, къща, бунгало,
къмпинг:
 една и две звезди
– 0.80 лева;
 три, четири и пет звезди – 1.00 лева;
2.2. Самостоятелни стаи:
 една звезда
– 0.50 лева;
 две звезди
– 0.80 лева;
 три звезди
– 1.00 лева;

2.3.

Туристически хижи /туристически хижи, туристически учебни
центрове и туристически спални/:
 един еделвайс
– 0.50 лева;
 два еделвайса
– 0.80 лева;
 три еделвайса
– 1.00 лева;
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална
пенсия на деца сираци
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България
за отпускане персонална пенсия на Стела Георгиева Хаджиатанасова –
ЕГН
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за
издаване на книга на д-р ист.н. Георги Луков – журналист и краевед
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Да се предоставят от бюджета на Община Бургас 2 000 /две хиляди/
лева за издаването и отпечатването на книгата на д-р ист.н. Георги
Луков “Елиногласните българи по Южното черноморие. От
античността до наши дни”.
2. Средствата да бъдат преведени по разплащателната сметка на
председателя на Инициативния комитет.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І,
кв.135, УПИ І, кв.134, УПИ І, кв.133 по плана на Районен център в
ж.к. “Меден Рудник”, между Община Бургас и юридическо лице
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 24 гласа “за”, против – 7,
въздържал се – 1,
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
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез
изкупуване на общ. идеална част от недвижим имот, находящ се в
гр.Бургас, кв. “Победа”
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 21 гласа “за”, против – 3,
въздържали се – 6,
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
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физически лица на недвижими имоти – УПИ Х-460,
кв.3, УПИ Х-460, кв.4 и УПИ VІІ-66, кв.3 по плана на с.Ветрен,
Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 3, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се прекрати собствеността между Община Бургас и Георги
Желязков Чолаков – ЕГН
с постоянен адрес с.Ветрен, Община
Бургас, ул. “Ал.Стамболийски” № 14, Тинка Желязкова Николова – ЕГН
с постоянен адрес с.Ветрен, Община Бургас, ул. “Ветренска” №
40, в недвижими имоти, представляващи УПИ Х-460 в кв.3, УПИ Х-460 в кв.4
и УПИ VІІ-66 в кв.3 по плана на с.Ветрен, Община Бургас, чрез извършване
на замяна на идеални части от тях, както следва:
1. Община Бургас прехвърля в собственост на Георги Желязков
Чолаков и Тинка Желязкова Николова, собствените си:
 281/818 идеални части от УПИ Х-460 в кв.3 по плана на
с.Ветрен, Община Бургас, целият с площ 818 кв.м., при
граници: изток – улица; запад – УПИ VІІ-66; север – УПИ
V-460; юг – улица, с пазарна стойност 20 875 /двадесет
хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лева;

 22/681 идеални части от УПИ Х-460 в кв.4 по плана на
с.Ветрен, Община Бургас, целият с площ 681 кв.м., при
граници: изток – УПИ ХІ-460; запад – улица; север – УПИ
ІХ-460; юг – улица, с пазарна стойност 1 634 /хиляда
шестстотин тридесет и четири/ лева;
2. Георги Желязков Чолаков и Тинка Желязкова Николова прехвърлят
в собственост на Община Бургас собствените си 290/864 идеални
части от УПИ VІІ-66, кв.3 по плана на с.Ветрен, Община Бургас,
целият с площ 864 кв.м., при граници: изток – УПИ Х-460; запад –
улица; север – УПИ VІІІ-460, юг – улица, с пазарна стойност 21 544
/двадесет и една хиляди петстотин четиридесет и четири/ лева.
В резултат на замяната Община Бургас придобива в собственост целия
УПИ VІІ-66, кв.3, а Георги Желязков Чолаков и Тинка Желязкова Николова
придобиват собствеността върху УПИ Х-460, кв.3 и УПИ Х-460, кв.4 по
плана на с.Ветрен, Община Бургас.
Разликата в цените на заменяемите идеални части в размер на 906
/деветстотин и шест/ лева се дължи от Георги Желязков Чолаков и Тинка
Желязкова Николова в полза на Община Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между
Община Бургас и физическо лице на недвижими имоти – УПИ VІІ-54
и УПИ VІІІ-54 в кв.19 по ПУП–ПРЗ на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
Да се прекрати собствеността между Община Бургас и Донка Иванова
Казакова с ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Зорница”,
бл.23, ет.3, ап.2, в недвижими имоти – УПИ VІІ-54 и УПИ VІІІ-19 в кв.19 по
плана на ж.к. “Изгрев” , чрез извършване на замяна на идеални части от тях,
както следва:
1. Община Бургас прехвърля в собственост на Донка Иванова Казакова
собствените си 102/333 идеални части от УПИ VІІІ-54 в кв.19 по
плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас, целият с площ от 333 кв.м., при
граници: североизток – улица; северозапад - УПИ VІІ-54; югоизток
– УПИ ІV; югозапад – УПИ ІV, с пазарна стойност 79 560
/седемдесет и девет хиляди петстотин и шестдесет/ лева;
2. Донка Иванова Казакова прехвърля в собственост на Община
Бургас, собствените си 102/147 идеални части от УПИ VІІ-54 в кв.19
по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас, целият с площ от 147 кв.м., при
граници: североизток – улица; северозапад – УПИ VІ; югоизток –
УПИ VІІІ-54; югозапад – УПИ ІV, с пазарна стойност 79 560
/седемдесет и девет хиляди петстотин и шестдесет/ лева.

В резултат на замяната Община Бургас придобива в собственост целия
УПИ VІІ-54 в кв.19, а Донка Иванова Казакова придобива собствеността
върху УПИ VІІІ-54 в кв.19 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти,
съставляващи УПИ І и УПИ ХХ в кв.96 по ПУП–ПРЗ на зона “Г”, ж.к.
“Меден Рудник, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и Мартин
Русев Дойков и Димчо Русев Дойков, на недвижим имот, представляващ
УПИ І-35 в кв.96 по плана на зона “Г”, ж.р. “Меден Рудник”, гр.Бургас, от
който съгласно Заповед № 958/26.08.2004 г. на Зам.-кмета на Община Бургас
са обособени два нови УПИ І-35 и УПИ ХХ-35, съответстващи на квотата на
съсобственост на двете страни, както следва:
1. Община Бургас получава в дял и става собственик на УПИ ХХ-35 в
кв.96 по плана на зона “Г”, ж.р. “Меден Рудник”, гр.Бургас, целият с
площ от 360 кв.м., при граници: североизток – УПИ І-35; югозапад –
УПИ ХІХ-1478; югоизток – УПИ ІІ-38; северозапад – ул.
“Септемврийци”, с пазарна стойност 35 200 /тридесет и пет хиляди и
двеста/ лева;

2. Мартин Русев Дойков с ЕГН
и Димчо Русев Дойков с
ЕГН
и двамата с постоянен адрес гр.Бургас, ж.р. “Меден
Рудник”, ул. “Миньорска” № 13, получават в дял и стават
собственици на УПИ І-35 в кв.96 по плана на зона “Г”, ж.р. “Меден
Рудник”, гр.Бургас, целият с площ от 364 кв.м., при граници:
североизток – ул. “Миньорска”; югозапад – УПИ ХХ-35; югоизток –
УПИ ІІ-38; северозапад – ул. “Септемврийци”, с пазарна стойност
37 000 /тридесет и седем хиляди/ лева;
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Замяна на недвижими имоти – частна
общинска собственост, представляващи – УПИ ХVІІ в кв.24-а по
плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас с имоти, собственост на физическо
лице
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХVІІ, кв.24-а по плана на ж.к. “Изгрев”,
гр.Бургас, целият с площ от 255 кв.м., при граници: североизток – УПИ VІІІ;
северозапад – УПИ ХІ; югоизток – улица; югозапад – УПИ ІХ, с пазарна
стойност 106 730 /сто и шест хиляди седемстотин и тридесет/ лева,
с
недвижими имоти, собственост на Паскал Георгиев Тенев с ЕГН
и постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.42, вх.3, ет.3, ап.7,
представляващи: 64/687 идеални части от имот пл.№ 28 по плана на ж.к.
“Зорница”, гр.Бургас, целият с площ от 687 кв.м., при граници: изток – улица;
запад – улица; север – бл.21; югоизток – имот пл.№ 29; югозапад – улица и
135.3/1363 идеални части от имот пл.№ 29 по плана на ж.к. “Зорница”,
гр.Бургас, целият с площ от 1363 кв.м., при граници: изток – улица;
северозапад – имот пл.№ 28; север – улица; югозапад – улица; югоизток –
трафопост и зелени площи, с обща пазарна стойност 81 900 /осемдесет и една
хиляди и деветстотин/ лева.

Разликата в стойностите на заменяемите имоти, в размер на 24 830
/двадесет и четири хиляди осемстотин и тридесет/ лева, да се заплати от
Паскал Георгиев Тенев на Община Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим
имот, находящ се в кв. “Лозово”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
и
Да се продаде на Димитър Станев Димитров с ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, кв. “Лозово”, ул. “Ястребино” № 59, недвижим
имот, представляващ 16/446 идеални части от УПИ V-44 в кв.3 по плана на
кв. “Лозово”, гр.Бургас, целият с площ 446 кв.м., при граници: изток – ул.
“Ястребино”, запад – УПИ VІІІ-43; север – УПИ ІV-36; юг – УПИ VІ-45, за
сумата 376 /триста седемдесет и шест/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект,
получил траен градоустройствен статут в имот – частна общинска
собственост – УПИ І, кв.18 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на Стоян Милчев Стоянов с ЕГН
с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.72, вх.4, ет.8,,
ап.16, за обект: “Магазин за плод и зеленчук”, представляващ едноетажна
сграда със застроена площ 15 /петнадесет/ 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 І в кв.18, по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас, при граници: североизток
– УПИ ІІ в кв.18; северозапад – УПИ І в кв.11; югоизток - УПИ ІV в кв.19;
югозапад – улица, за сумата 2 745 /две хиляди седемстотин четиридесет и пет/
лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект,
получил траен градоустройствен статут в имот – частна общинска
собственост – УПИ V, кв.7, зона “А”, ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 3, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
и
Да се учреди на Петър Ангелов Кършалиев с ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.419, вх.7, ет.6, право на
строеж за търговски обект “Магазин за хранителни стоки, риба и кафе –
еспресо”, със застроена площ от 59 кв.м. и разгъната застроена площ 119.71
кв.м., за сумата 5 975 /пет хиляди деветстотин седемдесет и пет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот,
получил траен градоустройствен статут, в имот – частна общинска
собственост – УПИ ІІІ, кв.24-а по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на “Стройкомплект-97” АД, гр.Бургас,
със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. “Ал.Батенберг” № 8-А,
Данъчен № 1021264381, Булстат 102128107, представлявано от
изпълнителния директор Мария Тонева Памукчиева с ЕГН
, за
обект “Кафе-еспресо”, южно от РУМ “Велека”, ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас,
представляващ едноетажна сграда със застроена площ 63.50 кв.м., изградена
по реда на отменената /ДВ бр.6/1998 г./ ал.4 на чл.120 от ППЗТСУ, върху
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ в
кв.24-а по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас, целият с площ 975 кв.м., при
граници: изток – УПИ ІV-6; запад – тупикова улица; север – УПИ улица; юг –
УПИ ХІ, за сумата от 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
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в с. Изворище, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 3, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Мехмед Ахмед Мустафа с ЕГН
и
постоянен адрес с.Изворище, Община Бургас, следния недвижим имот:
484/874 идеални части от УПИ ІV-69 в кв.31 по плана на с.Изворище,
Община Бургас, целият с площ 874 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІІ-69;
запад – улица; север – УПИ V-68; юг – улица, за сумата от 4 840 /четири
хиляди осемстотин и четиридесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост – УПИ ХІІІ-53, кв.6, вилна зона “Боровете” – с.Банево,
Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 3,
Р Е Ш И:
и
Да се продаде на Димитър Стоянов Савов с ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови”, бл.88, вх.4, ет.4, УПИ ХІІІ53 в кв.6 по плана на вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас, целият
с площ 500 кв.м., при граници: североизток – УПИ ХІІ-52; югозапад – улица;
северозапад – УПИ ХІV-54; юг – улица, за сумата 14 000 /четиринадесет
хиляди/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост – УПИ ХХІІ-116, кв.7, вилна зона “Боровете”, с.Банево,
Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 3, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на наследниците на Енчо Михов Енчев:
 Тодорка Тодорова Йовчева с ЕГН
и постоянен адрес
гр.Бургас, бул. “Стефан Стамболов” № 118, вх.7;
и постоянен адрес
 Михаил Енчев Йовчев с ЕГН
гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.61, ет.13, ап.6;
 Красимира Енчева Аврамова с ЕГН
и постоянен адрес
гр.София, ул. “Фр.Жолио Кюри” № 10, ет.7, ап.16;
урегулиран поземлен имот ХХІІ, кв.7 по плана на вилна зона “Боровете”,
с.Банево, Община Бургас, целият с площ 638.00 кв.м., при граници: изток –
улица; запад – УПИ ХХХ-157; север – УПИ ХХІ-157; юг – УПИ ХХІІІ, за
сумата от 17 864 /седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и четири/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска
собственост – УПИ ХLV-142, кв.7, вилна зона “Боровете”, с.Банево,
Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 29 гласа
“за”, против – 3, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се продаде на Руси Ненчев Русев с ЕГН
и постоянен
адрес гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.39, вх.16, ет.5, урегулиран поземлен имот
ХLV-142, кв.7 по плана на вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас,
целият с площ 545.00 кв.м., при граници: изток – УПИ VІІ-131; запад – улица;
север – УПИ ХLVІ-746, 141; юг – УПИ ХLІV-143, за сумата от 15 260
/петнадесет хиляди двеста и шестдесет/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общ.собственост
– УПИ ХLІІ-76, вилна зона “Боровете”, с.Банево, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 3, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
и
Да се продаде на Любомир Тодоров Касабов с ЕГН
постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, бл.427, ет.4, ап.1,
урегулиран поземлен имот ХLІІ-76, кв.6, по плана на вилна зона “Боровете”,
с.Банево, Община Бургас, целият с площ 561.00 кв.м., при граници: изток –
УПИ ХХХІ-87; запад – улица; север – УПИ ХLІІІ-75, 141; юг – УПИ ХLІ-77,
за сумата от 15 708 /петнадесет хиляди седемдесет и осем/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общинско
жилище
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
Да се промени предназначението на жилището в гр.Бургас, ж.к.
“Изгрев”, бл.51, вх. “Е”, ет.8, апартамент ляв – двустайно, от общинско
жилище за настаняване под наем, във ведомствено жилище.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижим имот –
частна общинска собственост в с.Миролюбово, Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се извърши продажба, чрез провеждане на търг с явно наддаване, по
реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общински имоти и вещи, приета от Общински съвет Бургас, на недвижим
имот, находящ се в с.Мирлюбово, Община Бургас, представляващ УПИ ІV в
кв.7, с площ 925 кв.м., ведно с едноетажна масивна сграда, застроена върху
140 кв.м., при граници: изток – площад; запад – УПИ V-47; север – УПИ ІІІ45; юг – улица, с начална тръжна цена 18 500 /осемнадесет хиляди и
петстотин/ лева.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
36. /1/ Докладна записка от Лена Пройкова Бахчеванова – председател на
Общински съвет Бургас, относно: Молба за опрощаване на вземане до
Президента на Република България
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 33 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
По молбата на Тодорка Пенчева Петрова – дава съгласие да бъде
опростено задължението.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
36. /2/ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Молба за опрощаване
до Президента на Република България
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 8 гласа “за”, против – 9,
въздържали се – 17,
Р Е Ш И:
По молбата на Делка Колева Тунтева – не дава съгласие да бъде
опростено задължението.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
36. /3/ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Молби за
опрощаване до Президента на Република България
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
По молбата на Павлин Атанасов Христов – дава съгласие да бъде
опростено задължението.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
36. /4/ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет – Бургас, относно: Молби за
опрощаване до Президента на Република България
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
По молбата на Маринка Стоянова Йорданова – дава съгласие да бъде
опростено задължението.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Стоянов – общински съветник,
относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската
администрация на Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
1. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на
Община Бургас, както следва:
а/. в чл.17, ал.2, след думата “члена”, вместо точката се пише
запетая и се допълва със следния текст: “, като Комисията по законност и
обществен ред е в състав от 7 члена”.
б/. в чл.17, ал.4, се заличава текста “по чл.59, ал.1 и 2” и вместо
него да се чете: “като има правата по чл.60, ал.3”, след което се добавя
второ изречение със следното съдържание: “Когато на основание чл.59, ал.2
тази комисия е определена за водеща, тя се произнася и по
целесъобразността на постъпилите предложения”.
в/. отпада
2. Намалява броя на членовете на Комисията по законност и обществен
ред от 9 на 7 члена, като запазва техния състав, без освободения общински
съветник Ивайло Дражев.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
38. ПРИЕМАНЕ на Годишна план – програма за работата на Надзорния
съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас за 2006 година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 4,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Годишна план – програма за работата на Надзорния съвет на
Общинска агенция за приватизация – Бургас за 2006 година, като от списъка
на обекти, подлежащи на приватизация /Приложение № 1/ отпадат т.т. 8 и 9.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Пенка Папучарова – Филева – управител
на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр.Бургас, относно: Поправка на
явна фактическа грешка на решение по т.6 от дневния ред на
заседанието на Общински съвет Бургас, проведено на 29.09.2005
година
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Извършва поправка на явна фактическа грешка в Протокол № 27 от
заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 29.09.2005 година, като
в решението по т.6 от дневния ред, след израза: “Магазин с площ 84 кв.м.,
заедно с 3.25 % или 1.82 кв.м. от общите части на сградата и от дворното
място”, добавя израза “ведно с 42.14/1433 кв.м. идеални части от
посочения УПИ ІІІ-651, кв.80 по плана на гр.Бургас”.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас съвместно с
Български футболен съюз в изграждане на спортна площадка за
минифутбол по проект на УЕФА – Хет Трик, в ж.к. “Изгрев”
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 35 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Бургас да участва в съвместен проект с
Български футболен съюз, за изграждане на спортна площадка за
минифутбол в ж.к. “Изгрев”, зад РУМ “Велека”.
2. Обектът да бъде включен в Капиталовата програма на Община
Бургас и финансово обезпечен на 33 240 /тридесет и три хиляди
двеста и четиридесет/ лева, без ДДС, набрани по чл.36 от Наредбата
за рекламна и информационна дейност на територията на Община
Бургас.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Симеон Георгиев Симеонов – общински
съветник, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 28 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
ОТПУСКА еднократна финансова помощ на Росица Огнянова
Сарафова – ЕГН
, гр.Бургас, ж.к. “Изгрев” бл.22, вх.1, ет.2, ап.4, в
размер на 2 000 /две хиляди/ лева.
……………………………………………………………

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
2. /1/ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от
Общински съвет – Бургас, относно: Предсрочно прекратяване на
пълномощията на общинския съветник Ивайло Атанасов Дражев –
ЕГН
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
Предсрочно прекратява пълномощията на общинския съветник
ИВАЙЛО ДРАЖЕВ АТАНАСОВ, на основание чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
2. /2/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Лена Пройкова Бахчеванова –
председател на Общински съвет Бургас, относно: Прекратяване на
пълномощия на общинския съветник Ивайло Дражев Атанасов, на
основание чл.36, ал.2 от ЗМСМА.
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 6,
Р Е Ш И:
На основание чл.36, ал.2 от ЗМСМА, прекратява пълномощията на
общинския съветник ИВАЙЛО ДРАЖЕВ АТАНАСОВ с ЕГН
.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на
Община Бургас, относно: Увеличаване капитала на “ПФК
“Черноморец-919” ЕАД – гр.Бургас, със стойността на апортни
вноски. Промяна на наименованието и устава на дружеството
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 34 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
І. Определя за частна общинска собственост, следния недвижим имот:
17556/53630 идеални части от УПИ І, в кв.1, по плана на к-с “Лазур”, гр.
Бургас, целият с площ от 53 630 кв.м., находящ се в гр. Бургас, к-с “Лазур”,
при граници: ново трасе на ул. “Димитър Димов”, ж.п. линия Бургас Поморие, ж.к. ”Лазур” и бул. ”Демокрация”.
ІІ. Община Бургас внася в “ПФК Черноморец-919” ЕАД – гр. Бургас,
под формата на апорт, следните недвижими имоти:
1. Парцел ІІ-677 /втори за имот с планоснимачен номер шестстотин
седемдесет и седем/, в кв.13 /тринадесет/, по плана на вилна зона “Минерални
бани”, с площ от 21 780 /двадесет и една хиляди седемстотин и осемдесет/
кв.м., ведно с построената в него масивна триетажна сграда със сутерен
/”Възстановителна база”/, застроена на 593,50 /петстотин деветдесет и три
цяло и петдесет/ кв.м., при граници на парцела: югоизток – път, югозапад –
път, северозапад – път и парцели ІІІ, ІV и V, в кв.13, североизток – път, за
който е съставен Акт за общинска собственост № 1262/15.04.1999 година;

2. Имот с площ от 28 665 /двадесет и осем хиляди шестстотин
шестдесет и пет/ кв.м., представляващ стадион, находящ се в парцел І /първи/,
в кв.7 /седем/, по плана на кв. “Долно Езерово”, гр. Бургас, при граници на
имота: изток – улица, запад – имот с пл. № 1535, север – улица, юг – улица,
ведно с построената в същия масивна двуетажна сграда – съблекалня,
първият етаж на която, застроен на 176,67 /сто седемдесет и шест цяло и
шестдесет и седем/ кв.м., състоящ се от 3 /три/ броя съблекални, канцелария,
склад и сервизни помещения; вторият етаж, застроен на 100,83 /сто цяло и
осемдесет и три/ кв.м., състоящ се от две стаи – клуб, офис и сервизно
помещение, за който е съставен Акт за общинска собственост №
4270/18.05.2006 година;
3. Урегулиран поземлен имот І-391 /първи за имот с планоснимачен
номер триста деветдесет и едно/, в кв.52 /петдесет и две/, по плана на гр.
Българово, с обща площ от 45 800 /четиридесет и пет хиляди и осемстотин/
кв.м., при граници: югоизток – кв.53, северозапад – улица, североизток –
улица и УПИ ІІ, ІІІ, ІV и V, юг – улица, за който е съставен Акт за общинска
собственост № 4269/18.05.2006 година;
4. Недвижим имот - “Спортен комплекс”, с игрище и два тенис корта,
представляващ терен от 29 000 /двадесет и девет хиляди/ кв.м. – част от
парцел І /първи/, кв.7 /седем/, по плана на ж.к. “П. Р. Славейков”, гр. Бургас,
игрище с площ от 7 785 /седем хиляди седемстотин осемдесет и пет/ кв.м. и
тенис кортове с площ от 1 630 /хиляда шестстотин и тридесет/ кв.м., при
граници на имота: североизток – бл.36, ЦДГ № 28, учителски институт,
югозапад – бл.63, бл.64 и бл.70, северозапад – УПИ ХІV и УПИ ХV, в кв.7,
югоизток – зелени площи, за който е съставен Акт за общинска собственост
№ 4268/18.05.2006 година;
5. Недвижим имот, представляващ 17556/53630 идеални части от
урегулиран поземлен имот І /първи/, в кв.1 /едно/, по плана на ж.к. “Лазур”,
гр. Бургас, целият с площ от 53 630 /петдесет и три хиляди шестстотин и
тридесет/ кв.м., находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, при граници: ново
трасе на ул. “Димитър Димов”, ж.п. линия Бургас - Поморие, ж.к. ”Лазур” и
бул. ”Демокрация”, за който е съставен Акт за общинска собственост №
2656/14.12.2000 година.
Срещу цитираната непарична вноска, Община Бургас да придобие
брой акции, съответстващ на стойността на апортираните имоти, с номинална
стойност на всяка акция - 10 /десет/ лева, но не по-малко от 34 %.
ІІІ. Приема “ПФК Нафтекс” АД, рег. по ф.д. № 856/1999 г. на
Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
“Лазур”, Спортен комплекс “Нафтекс”, като акционер в “ПФК Черноморец919” ЕАД – гр. Бургас, в резултат на внесения под формата на апорт,
недвижим имот, представляващ спортен комплекс, включващ застроено и

незастроено място, с обща площ от 36 074 /тридесет и шест хиляди
седемдесет и четири/ кв.м. от урегулиран поземлен имот І /първи/, в кв.1
/едно/, по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас, целият с площ от 53 630 /петдесет
и три хиляди шестстотин и тридесет/ кв.м., при граници на целия урегулиран
поземлен имот: ново трасе на ул. “Димитър Димов”, ж.п. линия Бургас –
Поморие, ж.к. “Лазур”, бул. “Демокрация”, заедно с построения в този имот
стадион с трафопост, с площ от 31 600 /тридесет и една хиляди и шестстотин/
кв.м., ведно с цялото му оборудване и с всички съоръжения към него, в това
число и паркинг, собственост на “ПФК Нафтекс” АД – гр. Бургас, съгласно
решение на Бургаския окръжен съд от 29.07.2003 г. по ф.д. № 856/1999 г.,
срещу което “ПФК Нафтекс” АД – гр. Бургас да придобие брой акции,
съответстващ на стойността на апортирания недвижим имот, с номинална
стойност на всяка акция - 10 /десет/ лева.
ІV. Увеличава капитала на “ПФК Черноморец-919” ЕАД – гр. Бургас
със стойността на апортираните имоти, подробно описани в т.ІІ и т.ІІІ от
настоящото решение.
V. Променя наименованието на “ПФК Черноморец-919” ЕАД в
“Професионален футболен клуб Черноморец Бургас” ЕАД.
VІ. Променя адреса на управление на дружеството от ул. “Христо
Фотев” № 21, гр. Бургас на ж.к. “Лазур”, Спортен комплекс “ПФК
Черноморец Бургас”, гр. Бургас.
VІІ. Задължава Кмета на Община Бургас да предприеме съответните
законови действия за извършване на оценка на апортната вноска по т.ІІ от
настоящото решение.
VІІІ. Определя кмета на Община Бургас – Йоан Кирилов
Костадинов за представител на Община Бургас в Общото събрание на
дружеството.
ІХ. Приема промени в устава на “ПФК Черноморец-919” ЕАД – гр.
Бургас, съгласно предложения проект, включително и промяна в предмета на
дейност и начина на управление на дружеството от едностепенна в
двустепенна система, като чл.6, в частта за апортните вноски се променя при
условие, че акционерите са съгласни с извършените оценки.
Х. Избира за членове на Надзорния съвет:

 Тонко Иванов Фотев – почетен консул на Руската федерация в
гр.Бургас, ЕГН
, гр.Бургас, ж.к. “Бр.Миладинови”,
бл.117, вх.7, ет.3;
 Пенчо Стоянов Черкезов – настоящият председател на съвета на
директорите на “ПФК Черноморец-919” ЕАД, ЕГН
гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.9, вх.6, ет.6, ап.12;
ХІ. Размерът на възнагражденията на членовете на Надзорния
съвет да се определя от Общото събрание на акционерите.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 36
На 31.05.2006 г. /сряда/, 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 шестото заседание на Общински съвет – Бургас, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Стоянов – общински съветник,
относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската
администрация на Община Бургас
……………………………………………………………
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 1, въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
1. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на
Община Бургас, както следва:
а/. в чл.17, ал.2, след думата “члена”, вместо точката се пише
запетая и се допълва със следния текст: “, като Комисията по законност и
обществен ред е в състав от 7 члена”.
б/. в чл.17, ал.4, се заличава текста “по чл.59, ал.1 и 2” и вместо
него да се чете: “като има правата по чл.60, ал.3”, след което се добавя
второ изречение със следното съдържание: “Когато на основание чл.59, ал.2
тази комисия е определена за водеща, тя се произнася и по
целесъобразността на постъпилите предложения”.
в/. отпада
2. Намалява броя на членовете на Комисията по законност и обществен
ред от 9 на 7 члена, като запазва техния състав, без освободения общински
съветник Ивайло Дражев.
……………………………………………………………
ПРОТОКОЛИСТ: /п/ С.Иванова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
/С.Иванова/

