ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 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 ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО 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: Спешно възстановяване на покривната
конструкция на сградата на ДОВДЛРГ “Ал.Георгиев –
Коджакафалията”.
2. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Създаване на еднолично акционерно търговско
дружество, изцяло с общинско имущество.
3. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предложение за приемане на Общинска програма
за закрила на детето – 2005 г.
4. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна предназначението на недвижим имот от
публична общинска собственост в частна общинска собственост и
учредяване право на строеж за обекти, получили траен
градоустройствен статут в кв. “Акации” гр.Бургас.
5. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в землището на гр.Бургас.
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот, получил
траен градоустройствен статут по параграф 17 от ЗУТ в имот –
частна общинска собственост.

7. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физически лица в УПИ ІІ-121 в кв.51 по плана на ж.к.
“Славейков” – гр.Бургас, чрез равностойна замяна.
8. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Бургас и физическо лице в УПИ ІІ, кв.17-А, ж.к. “Славейков” –
гр.Бургас.
9. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на част от недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се във вилна зона “Минерални
бани”, Община Бургас.
10. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Подновяване срока на договорите за възлагане
управлението на лечебни заведения за болнична помощ и
диспансери – еднолични търговски дружества с ограничена
отговорност, изцяло с общинско имущество.
11. Докладна записка от Любен Чардаков – председател на
Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно: Отпускане на
средства за извършване на строително-монтажни работи на ІV-то
РПУ към РДВР – Бургас.
12. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник,
относно: Отпускане на еднократна помощ на Диян Бъчваров.
13. Докладна записка от Христо Порточанов – общински съветник и
ръководител на група “Бъдеще за Бургас”, относно: Прекратяване
на договор на контрольор и избор на нов.
14. Докладна записка от Радка Иванова – управител на “Възход”
ЕООД, относно: Брак на 100% амортизирани дълготрайни
материални активи.
15. Молби за опрощаване на вземания, изпратени от Президентството
на Република България.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
1. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Спешно възстановяване на покривната конструкция на
сградата на ДОВДЛРГ “Ал.Георгиев – Коджакафалията”.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 41 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за спешно възлагане и допълнително финансиране със
сума в размер на 83 000 лева на обект “Ремонт на ДОВДЛРГ
“Ал.Георгиев – Коджакафалията”, гр.Бургас.
2. При актуализацията на разчета на капиталовите разходи за второто
полугодие на 2005 година обектът да се включи в поименния списък
с обща стойност 128 000 лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
2. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Създаване на еднолично акционерно търговско дружество,
изцяло с общинско имущество.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 2, въздържали се – 7,
Р Е Ш И:
І. УЧРЕДЯВА еднолично акционерно дружество, изцяло с общинско
имущество, с наименование “Професионален футболен клуб “Черноморец919””, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. “Христо Фотев” №
21, с предмет на дейност: създаване на професионални отбори по футбол,
извършване подготовката на техните футболисти и администриране
участието им в републикански, зонални и областни първенства, регистриране
и прекратяване състезателните права на футболисти, извършване трансфери
на футболисти, извършване на спортни услуги за гражданите, придобиване,
оценка и отстъпване на
права за реклама, телевизионно и радиоразпространяване на спортни състезания, организирани от или с участието на
клуба, извършване на спортни и други услуги.
Капиталът на дружеството е 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева,
представляващи парична вноска на Община Бургас /осигурени от общинския
бюджет/, разпределен в 25 000 /двадесет и пет хиляди/ поименни акции, всяка
една с номинална стойност 10 /десет/ лева.
Едноличен собственик на капитала е Община Бургас.

Органите на дружеството са Едноличен собственик на капитала и Съвет
на директорите.
ПРИЕМА Устав на “Професионален футболен клуб “Черноморец-919””
ЕАД.
ИЗБИРА за членове на Съвета на директорите:
, с постоянен адрес:
1. Златко Георгиев Янков, с ЕГН
гр.София, кв. “Лозенец”, ул. “Хаджи Димитър” № 14, с лична карта
издадена на 10.06.2004 г. от МВР – гр.София;
2. Васил Ангелов Григоров, с ЕГН
, с постоянен адрес:
гр.Бургас, ж.к. “П.Р.Славейков”, бл.68, вх.7, ет.4, с лична карта №
издадена на 11.08.2000 г. от МВР – Бургас;
, с постоянен
3. Валентин Костов Делиминков, с ЕГН
адрес: гр.Бургас, ул. “Цар Самуил” № 7, с лична карта
издадена на 20.09.2000 г. от МВР – Бургас;
, с постоянен адрес:
4. Пенчо Стоянов Черкезов, с ЕГН
гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.9, вх.6, ет.6, ап.12, с лична карта №
издадена на 17.05.2000 г. от МВР – Бургас;
от гр.Бургас, бул.
5. Димитър Петров Димитров, с ЕГН
“Демокрация” № 92, с лична карта
г.
издадена от МВР – Бургас;
ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на Съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на
една минимална работна заплата, установена за страната.
ОДОБРЯВА проекто-договора за възлагане на управлението.
ЗАДЪЛЖАВА Съвета на директорите да предприеме действия по
вписване на дружеството в търговския регистър на съда.
Разноските по учредяване на дружеството се поемат изцяло от
Едноличния собственик на капитала.
ІІ. ОБЯВЯВА за частна общинска собственост следните недвижими
имоти:
Имот с площ от 28 665 кв.м., представляващ стадион, находящ се в
парцел І, в кв.7, по плана на кв. “Долно Езерово”, гр.Бургас, при
граници на имота: изток – улица; запад – имот с пл.№ 1535; север –
улица; юг – улица, за които е съставен Акт за публична общинска
собственост № 1113/11.02.1999 г., ведно с построената в същия
масивна двуетажна сграда – съблекалня, първият етаж на която,
застроен на 176.67 кв.м., състоящ се от 3 броя съблекални,
канцелария, склад и сервизни помещения; вторият етаж, застроен на
100.83 кв.м., състоящ се от две стаи – клуб, офис и сервизно
помещение, за която е съставен Акт за публична общинска
собственост № 2541/08.05.2000 година;

УПИ І-391, в кв.52, по плана на гр.Българово, с обща площ от 45 800
кв.м., при граници: югоизток – кв.53; северозапад – улица;
североизток – улица и УПИ ІІ, ІІІ, ІV и V; юг – улица, за които е
съставен Акт за публична общинска собственост № 3265/03.06.2002
година;
Недвижим имот – спортен комплекс, с игрище и два тенис-корта,
представляващ терен от 29 000 кв.м. – част от парцел І, в кв.7 по
плана на ж.к. “П.Р.Славейков”, гр.Бургас, игрище с площ от 7785
кв.м. и тенис-кортове с площ от 1630 кв.м., при граници на имота:
североизток – бл.36, ЦДГ № 28, учителски институт; югозапад –
бл.63, бл.64 и бл.70; северозапад – УПИ ІV и УПИ ХV, в кв.7;
югоизток – зелени площи, за които е съставен Акт за публична
общинска собственост № 1535/25.11.1999 година;
ІІІ. След вписване на дружеството по т.І в търговския регистър на съда,
да се предприемат съответните законови действия за апортиране в капитала
му на следните недвижими имоти:
1. Парцел ІІ-677, в кв.13 по плана на в.з. “Минерални бани”, с площ от
21 780 кв.м., ведно с построената в него масивна триетажна сграда
със сутерен /”Възстановителна база”/, застроена на 593.50 кв.м., при
граници на парцела: югоизток – път; югозапад – път; северозапад –
път и парцели ІІІ и V, в кв.13; североизток – път, за който е съставен
Акт за частна общинска собственост № 1262/15.04.1999 година;
2. Имот с площ от 28 665 кв.м., представляващ стадион, находящ се в
парцел І, в кв.7, по плана на кв. “Долно Езерово”, гр.Бургас, при
граници на имота: изток – улица; запад – имот с пл.№ 1535; север –
улица; юг – улица, за който е съставен Акт за публична общинска
собственост № 1113/11.02.1999 година, ведно с построената в същия
масивна двуетажна сграда – съблекалня, първият етаж на която,
застроен на 176.67 кв.м., състоящ се от 3 броя съблекални,
канцелария, склад и сервизни помещения; вторият етаж, застроен на
100.83 кв.м., състоящ се от две стаи – клуб, офис и сервизно
помещение, за която е съставен Акт за публична общинска
собственост № 2541/08.05.2000 година;
3. УПИ І-391, в кв.52, по плана на гр.Българово, с обща площ от 45 800
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 публична общинска собственост № 3265/03.06.2002
година;

4. Недвижим имот – “Спортен комплекс”, с игрище и два тенис-корта,
представляващ терен от 29 000 кв.м. – част от парцел І, кв.7, по
плана на ж.к. “П.Р.Славейков”, гр.Бургас, игрище с площ от 7785
кв.м. и тенис-кортове с площ от 1630 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 които е съставен Акт за публична
общинска собственост № 1535/25.11.1999 година.
ІV. Актуализира бюджета за 2005 година на Общината в приходната
част – “Други неданъчни приходи” и в разходната част – “Други дейности по
икономиката” със стойността на апортната вноска.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л. Бахчеванова
СЕКРЕТАР –
ПРОТОКОЛИСТ:

(п) Ст. Иванова

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. (п) Сн. Атанасова
2. (п) Р. Димитрова
3. (п) Ев. Димитрова
Вярно с оригинала,
Председател на ОбС:
(Л. Бахчеванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
3. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Предложение за приемане на Общинска програма за закрила
на детето – 2005 г.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Общинска програма за закрила на детето – 2005 година.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
4. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Промяна предназначението на недвижим имот от публична
общинска собственост в частна общинска собственост и учредяване право на
строеж за обекти, получили траен градоустройствен статут в кв. “Акации”
гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 2,
Р Е Ш И:
1. Да се промени предназначението на недвижим имот, представляващ
УПИ ХІІІ в кв.6 по плана на кв. “Акации”, гр.Бургас, с площ от 1273
кв.м., при граници: североизток – УПИ І и УПИ VІІІ; югозапад – ул.
“Вая”; югоизток – ул. “Горазд”; северозапад – ул. “Ангеларий” от
публична общинска собственост в частна общинска собственост.
2. Да се учреди право на строеж на Христо Иванов Христов с ЕГН –
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Съгласие” № 11 в
недвижим имот – частна общинска собственост, целият с площ 1273
кв.м., представляващ УПИ ХІІІ в кв.6, отреден за КОО по плана на кв.
“Акации”, гр.Бургас, при граници: североизток – УПИ І и УПИ VІІІ;
югозапад – ул. “Вая”; югоизток – ул. “Горазд”; северозапад – ул.
“Ангеларий” за сгради, получили траен градоустройствен статут, както
следва:

За обект “Заведение за обществено хранене – снек бар”,
представляващ едноетажна сграда със застроена площ от 200.50
кв.м. /РЗП – 200.50 кв.м./ за сумата 3 200 лева;
За обект “Магазин за авточасти и офиси”, представляващ двуетажна
сграда със застроена площ от 55.66 кв.м. и разгъната застроена площ
122.93 кв.м. за сумата 2 000 лева;
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
5. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
На основание резултатите от гласуванията, Общинският съвет – Бургас,
Р Е Ш И:
1. Приема да се извърши продажба, по реда на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи,
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
имот № 009001, с площ 345.963 дка, начин на трайно ползване –
ливада, находящ се в местността “Герена”, в землището на гр.Бургас,
чрез конкурс, под условие за земеделско производство.
2. Приема за начална конкурсна цена, предложената в докладната
записка на вносителя, в размер на 420 000 /четиристотин и двадесет
хиляди/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
6. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж за имот, получил траен
градоустройствен статут по параграф 17 от ЗУТ в имот – частна общинска
собственост.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 26 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се учреди право на строеж на Христо Иванов Христов с ЕГН –
постоянен адрес гр.Бургас, ул. “Съгласие” № 11, върху
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ с
площ 2158 кв.м. в кв.5 по плана на кв. “Акации”, гр.Бургас, при граници:
североизток – УПИ VІІ; югозапад – ул. “Вая”; югоизток – ул. “Ангеларий”;
северозапад – УПИ І за двуетажна сграда със застроена площ 152.40 кв.м. и
разгъната застроена площ 252 кв.м., представляваща “Ремонтно-диагностичен
пункт за ремонт на автомобили”, получила постоянен устройствен статут, за
сумата 4 000 лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
7. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в УПИ ІІ-121 в кв.51 по плана на ж.к. “Славейков” –
гр.Бургас, чрез равностойна замяна.
…………………………………………………………………..
/Отпада от дневния ред – отхвърлена от водещата
постоянна комисия/
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
8. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физическо лице в УПИ ІІ, кв.17-А, ж.к. “Славейков” – гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
Да се извърши замяна на 231 кв.м. идеални части – частна общинска
собственост от недвижим имот, представляващ УПИ ІІ – 30, 31, 97, 98, 99,
100, 102, 103, 104, кв. 17-А по плана на ж.к. “Славейков”, гр.Бургас, целият с
площ 1 630 кв.м., при граници: изток – УПИ ІІІ, бл.67; запад – УПИ І; север –
улица, кв.17, УПИ І; юг – УПИ ІV и улица, на стойност 90 321 /деветдесет
хиляди триста двадесет и един/ лева,
с
общо 231 кв.м. идеални части от имоти, представляващи: 171 кв.м.
идеални части от имот пл.№ 103, при граници: изток – имоти пл.№ 31, 104,
100; запад – пътека; север – улица, УПИ І; юг – улица, 34 кв.м. идеални части
от имот пл.№ 102, при граници: изток – пешеходна пътека; запад – УПИ І;
север – улица; юг – улица и 26 кв.м. идеални части от имот пл.№ 30 при
граници: изток – имот пл.№ 102, 97; запад – УПИ І; север – улица в кв.17-А,
ж.к. “Славейков”, гр.Бургас, собственост на Апостол Янков Киров, ЕГН –

постоянен адрес – гр.Бургас, ул. “Сан Стефано” № 107, вх. “Б”,
ет.1, ап.2, на стойност 90 321 /деветдесет хиляди триста двадесет и един/ лева.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
9. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на част от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се във вилна зона “Минерални бани”, Община Бургас.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 19 гласа “за”, против – 1,
въздържали се – 5,
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложения проект за решение в докладната записка на
вносителя с предложената препоръчителна цена 25 Е/кв.м. от Комисията по
общинска собственост, общински предприятия и търговски дружества с
общинско участие.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
10. Докладна записка от Йоан Кирилов Костадинов – кмет на Община
Бургас, относно: Подновяване срока на договорите за възлагане управлението
на лечебни заведения за болнична помощ и диспансери – еднолични
търговски дружества с ограничена отговорност, изцяло с общинско
имущество.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 27 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
ПОДНОВЯВА за нов 3–годишен срок договорите за възлагане
управлението на:
1. “Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД, с
управителя д-р ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ТРОШАНОВА.
2. “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със
стационар – Бургас” ЕООД, с управителя д-р РАДОСТИН
ЗАХАРИЕВ ДИЧЕВ.
3. “Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със
стационар – Бургас” ЕООД, с управителя д-р НЕВЯНА ПЕЙЧЕВА
ЙОТОВА.

4.

“Областен диспансер за психически заболявания със стационар
“Проф.д-р Иван Темков” – Бургас” ЕООД, с управителя д-р ЛОРИС
БЕРДЖ САЙЯН.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова

Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
11. Докладна записка от Любен Чардаков – председател на Постоянната
комисия по бюджет и финанси, относно: Отпускане на средства за
извършване на строително-монтажни работи на ІV-то РПУ към РДВР –
Бургас.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 32 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Да се отпуснат 3 000 лева от общинския бюджет за извършване на
строително-монтажни работи – изграждане на преградни стени в сграда –
частна общинска собственост, предоставена за ползване на ІV-то РПУ към
РДВР – Бургас, находяща се в ж.к. “Меден Рудник”, гр.Бургас.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
12. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник,
относно: Отпускане на еднократна помощ на Диян Бъчваров.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 2 000 лева на Диян
Тодоров Бъчваров – ЕГН
от гр.Бургас, ж.к. “Зорница” бл.15, вх.4,
ет.1, ап.3, за лечение и операция за присаждане на стволови клетки.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
13. Докладна записка от Христо Порточанов – общински съветник и
ръководител на група “Бъдеще за Бургас”, относно: Прекратяване на договор
на контрольор и избор на нов.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 31 гласа
“за”, против – 0, въздържали се – 0,
Р Е Ш И:
1. Прекратява договора за контрол върху дейността на
“Стоматологичен център-І-Бургас” ЕООД с Любомир Цветков, на
основание Глава ІІІ, т.7, във връзка с чл.2, б.”к” от същия.
Основанието произтича от констатирания факт, че последният
предоставен от Любомир Цветков отчет е за месец февруари 2005
година.
2. Избира за контрольор на “Стоматологичен център-І-Бургас” ЕООД
който притежава
Мартин Живков Богдев, с ЕГН
квалификация “Юрист”, специалност “Право”.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
14. Докладна записка от Радка Иванова – управител на “Възход” ЕООД,
относно: Брак на 100% амортизирани дълготрайни материални активи.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с мнозинство от 30 гласа
“за”, против – 0, въздържал се – 1,
Р Е Ш И:
РАЗРЕШАВА да бъдат бракувани ДМА /дълготрайни материални
активи/, поради 100 % начислена амортизация.
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
15. Молби за опрощаване на вземания, изпратени от Президентството
на Република България.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 0 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 31,
Р Е Ш И:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат опростени държавните вземания на:
1. Дянко Петров Кръстев
2. Мария Димитрова Карайотова
3. Юлия Янакиева Иванова
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
15. Молби за опрощаване на вземания, изпратени от Президентството
на Република България.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 0 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 31,
Р Е Ш И:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат опростени държавните вземания на:
1. Дянко Петров Кръстев
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
15. Молби за опрощаване на вземания, изпратени от Президентството
на Република България.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 0 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 31,
Р Е Ш И:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат опростени държавните вземания на:
………………………………………………………………….
2. Мария Димитрова Карайотова
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 25
На 30 юни 2005 година (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 часа се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на
Общински съвет – Бургас, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
…………………………………………………………………..
15. Молби за опрощаване на вземания, изпратени от Президентството
на Република България.
…………………………………………………………………..
След гласуване, Общинският съвет – Бургас, с 0 гласа “за”, против – 0,
въздържали се – 31,
Р Е Ш И:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат опростени държавните вземания на:
…………………………………………………………………
3. Юлия Янакиева Иванова
…………………………………………………………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Л.Бахчеванова
Вярно с оригинала,
Протоколист:
(С. Иванова)

