ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от общински съветници на СДС относно: Приемане на
правилник за организация на работата и дейността на ПК по Здравеопазване и социални
дейности към Общински съвет – Бургас /ПКЗСД/, във връзка с подпомагането и
финансиране на процедура за „ин витро оплождане” на лица, двойки и семейства, с
репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас.
2.Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – II – Бургас” ЕООД гр.Бургас.
3.Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Прехвърляне на средства от едно юридическо лице с нестопанска цел на
друго , в рамките на §4309 – други субсидии и плащания в съответствие с Решение на
Общински съвет – Бургас, прието по т.7 от дневния ред на проведено на 19.02.2009 г. и
на 26.02.2009 г. заседание /Протокол №18/.
4.Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„Диагностично – консултативен център – I – Бургас” ЕООД гр.Бургас.
5.Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„Диагностично – консултативен център – I I– Бургас” ЕООД гр.Бургас.
6.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице
Анастас Рашков Колев.
7.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице
Недка Георгиева Иванова.
8.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице
Мария Николова Попова.
9.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице
Златка Иванова Иванова.
10.Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Намаляне на нормативно необходимата площ на едно болнично легло в

новоизграждаща се Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център
в УПИ – I, в кв.11, по плана на зона „А” в ж.к. „Меден рудник”, гр.Бургас.
11.Докладна записка от общински съветници от ПП СЕК относно:
Изграждане на подвижни хидравлични платформи /асансьори за трудно подвижни
хора/ на входовете и изходите на подлезите в гр.Бургас.
12.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Закупуване на 8 бр. /осем броя/ легла за нуждите на „Междуобластен
диспансер за онкологични заболявания със стационар – гр.Бургас” ЕООД.
13.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Закупуване на уретроцистоскоп, бронхоскоп и абдоменален трансдюсер за
нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
гр.Бургас” ЕООД.
14.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Допълнение на чл.18 и чл.19 от Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и промяна в
Приложение 1 и Приложение 2 на тарифите за такси и цени на услуги по ЗМДТ за
2009г.
15.Декларация от „Инициативен Граждански комитет” на комплекс
„Меден рудник” относно: откриване на нова линия – 209 и 209А.
16.Призив от партия „Социална Солидарност”, Съюз за подпомагане и
защита на водачи и превозвачи в България и инициативен комитет за защита на
комплексите в гр.Бургас.
По т.1 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от общински съветници на СДС относно: Приемане на
правилник за организация на работата и дейността на ПК по Здравеопазване и социални
дейности към Общински съвет – Бургас /ПКЗСД/, във връзка с подпомагането и
финансиране на процедура за „ин витро оплождане” на лица, двойки и семейства, с
репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения с 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Отлагат докладната записка и предложения проект за решение.
По т.2 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – II – Бургас” ЕООД гр.Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.

По т.3 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Прехвърляне на средства от едно юридическо лице с нестопанска цел на
друго , в рамките на §4309 – други субсидии и плащания в съответствие с Решение на
Общински съвет – Бургас, прието по т.7 от дневния ред на проведено на 19.02.2009 г. и
на 26.02.2009 г. заседание /Протокол №18/.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
По т.4 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„Диагностично – консултативен център – I – Бургас” ЕООД гр.Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
По т.5 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„Диагностично – консултативен център – I I– Бургас” ЕООД гр.Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
По т.6 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице
Анастас Рашков Колев.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.

По т.7 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице
Недка Георгиева Иванова.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
По т.8 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице
Мария Николова Попова.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение, като общинска
администрация да приложи данъчна декларация и актуално състояние на фирмата.
По т.9 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице
Златка Иванова Иванова.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение
По т.10 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Намаляне на нормативно необходимата площ на едно болнично легло в
новоизграждаща се Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център
в УПИ – I, в кв.11, по плана на зона „А” в ж.к. „Меден рудник”, гр.Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
След разясняване на общинската администрация комисията прие докладната
записка и проекта за решение.

По т.11 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от общински съветници от ПП СЕК относно:
Изграждане на подвижни хидравлични платформи /асансьори за трудно подвижни
хора/ на входовете и изходите на подлезите в гр.Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Препраща на общинската администрация за становище и финансова обосновка.
По т.12 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Закупуване на 8 бр. /осем броя/ легла за нуждите на „Междуобластен
диспансер за онкологични заболявания със стационар – гр.Бургас” ЕООД.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
По т.13 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Закупуване на уретроцистоскоп, бронхоскоп и абдоменален трансдюсер за
нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
гр.Бургас” ЕООД.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
По т.14 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Допълнение на чл.18 и чл.19 от Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и промяна в
Приложение 1 и Приложение 2 на тарифите за такси и цени на услуги по ЗМДТ за
2009г.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.

По т.15 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Декларация от „Инициативен Граждански комитет” на комплекс
„Меден рудник” относно: откриване на нова линия – 209 и 209А.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
По т.1 изпраща за становище до Бургасбус, а за другите точки, до
общинската администрация по компетентност.
По т.16 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа внесената
Призив от партия „Социална Солидарност”, Съюз за подпомагане и защита на
водачи и превозвачи в България и инициативен комитет за защита на комплексите
в гр.Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема за сведение.

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на комисията закри
заседанието в 15:05 часа.

Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от общински съветници на СДС относно: Приемане на
правилник за организация на работата и дейността на ПК по Здравеопазване и социални
дейности към Общински съвет – Бургас /ПКЗСД/, във връзка с подпомагането и
финансиране на процедура за „ин витро оплождане” на лица, двойки и семейства, с
репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас.
.......................................................................................................................................................
По т.1 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от общински съветници на СДС относно: Приемане на
правилник за организация на работата и дейността на ПК по Здравеопазване и социални
дейности към Общински съвет – Бургас /ПКЗСД/, във връзка с подпомагането и
финансиране на процедура за „ин витро оплождане” на лица, двойки и семейства, с
репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения с 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Отлагат докладната записка и предложения проект за решение.
……………………………………………………………………………………………....

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
2.Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас относно:
Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – II – Бургас” ЕООД гр.Бургас.
………………………………………………………………………………………………
По т.2 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – II – Бургас” ЕООД гр.Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
………………………………………………………………………………………………

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
3.Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас относно:
Прехвърляне на средства от едно юридическо лице с нестопанска цел на друго , в
рамките на §4309 – други субсидии и плащания в съответствие с Решение на Общински
съвет – Бургас, прието по т.7 от дневния ред на проведено на 19.02.2009 г. и на
26.02.2009 г. заседание /Протокол №18/.
……………………………………………………………………………………………
По т.3 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Прехвърляне на средства от едно юридическо лице с нестопанска цел на
друго , в рамките на §4309 – други субсидии и плащания в съответствие с Решение на
Общински съвет – Бургас, прието по т.7 от дневния ред на проведено на 19.02.2009 г. и
на 26.02.2009 г. заседание /Протокол №18/.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
……………………………………………………………………………………………..

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
4.Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас относно:
Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на „Диагностично
– консултативен център – I – Бургас” ЕООД гр.Бургас.
…………………………………………………………………………………………….
По т.4 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„Диагностично – консултативен център – I – Бургас” ЕООД гр.Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
……………………………………………………………………………………………..

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
5.Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас относно:
Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на „Диагностично
– консултативен център – I I– Бургас” ЕООД гр.Бургас.
……………………………………………………………………………………………..
По т.5 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за управител на
„Диагностично – консултативен център – I I– Бургас” ЕООД гр.Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
……………………………………………………………………………………………..

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
6.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас относно:
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Анастас
Рашков Колев.
……………………………………………………………………………………………….
По т.6 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице
Анастас Рашков Колев.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
……………………………………………………………………………………………

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
7.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас относно:
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Недка
Георгиева Иванова.
…………………………………………………………………………………………….
По т.7 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице
Недка Георгиева Иванова.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
………………………………………………………………………………………………..

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
8.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас относно:
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Мария
Николова Попова.
……………………………………………………………………………………………..
По т.8 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице
Мария Николова Попова.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение, като общинска
администрация да приложи данъчна декларация и актуално състояние на фирмата.
………………………………………………………………………………………….

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
9.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас относно:
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Златка
Иванова Иванова.
……………………………………………………………………………………………..
По т.9 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице
Златка Иванова Иванова.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
…………………………………………………………………………………………………..

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
10.Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас относно:
Намаляне на нормативно необходимата площ на едно болнично легло в
новоизграждаща се Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център
в УПИ – I, в кв.11, по плана на зона „А” в ж.к. „Меден рудник”, гр.Бургас.
…………………………………………………………………………………………..
По т.10 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас
относно: Намаляне на нормативно необходимата площ на едно болнично легло в
новоизграждаща се Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център
в УПИ – I, в кв.11, по плана на зона „А” в ж.к. „Меден рудник”, гр.Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
След разясняване на общинската администрация комисията прие докладната
записка и проекта за решение.
…………………………………………………………………………………………

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка от общински съветници от ПП СЕК относно: Изграждане на
подвижни хидравлични платформи /асансьори за трудно подвижни хора/ на входовете
и изходите на подлезите в гр.Бургас.
……………………………………………………………………………………………
По т.11 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от общински съветници от ПП СЕК относно:
Изграждане на подвижни хидравлични платформи /асансьори за трудно подвижни
хора/ на входовете и изходите на подлезите в гр.Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Препраща на общинската администрация за становище и финансова обосновка.
……………………………………………………………………………………………….

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас относно:
Закупуване на 8 бр. /осем броя/ легла за нуждите на „Междуобластен диспансер за
онкологични заболявания със стационар – гр.Бургас” ЕООД.
……………………………………………………………………………………………….
По т.12 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Закупуване на 8 бр. /осем броя/ легла за нуждите на „Междуобластен
диспансер за онкологични заболявания със стационар – гр.Бургас” ЕООД.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
…………………………………………………………………………………………………

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас относно:
Закупуване на уретроцистоскоп, бронхоскоп и абдоменален трансдюсер за нуждите на
„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – гр.Бургас”
ЕООД.
…………………………………………………………………………………………………
По т.13 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Закупуване на уретроцистоскоп, бронхоскоп и абдоменален трансдюсер за
нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –
гр.Бургас” ЕООД.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
…………………………………………………………………………………………………

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
14.Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас относно:
Допълнение на чл.18 и чл.19 от Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и промяна в
Приложение 1 и Приложение 2 на тарифите за такси и цени на услуги по ЗМДТ за
2009г.
……………………………………………………………………………………………..
По т.14 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.кмет на Община Бургас
относно: Допълнение на чл.18 и чл.19 от Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и промяна в
Приложение 1 и Приложение 2 на тарифите за такси и цени на услуги по ЗМДТ за
2009г.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя докладната записка и предложения проект за решение.
……………………………………………………………………………………………..

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
15.Декларация от „Инициативен Граждански комитет” на комплекс „Меден
рудник” относно: откриване на нова линия – 209 и 209А.
………………………………………………………………………………………………..
По т.15 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа
внесената Декларация от „Инициативен Граждански комитет” на комплекс
„Меден рудник” относно: откриване на нова линия – 209 и 209А.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
По т.1 изпраща за становище до Бургасбус, а за другите точки, до
общинската администрация по компетентност.
………………………………………………………………………………………………

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

Препис извлечение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 15.04.2009 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности.
Присъстват: д-р Галина Милева – Председател, Дина Димитрова - зам. –
председател и членове: Чанко Мирчев, Мария Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио
Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: няма.
От страна на Общинска администрация – Д-р Лорис Мануелян – Зам. Кмет на
Община Бургас, Мая Казанджиева – ст.експерт „Социални дейности и ТЗ”.
Заседанието се откри и води от Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
……………………………………………………………………………………………..
16.Призив от партия „Социална Солидарност”, Съюз за подпомагане и защита на
водачи и превозвачи в България и инициативен комитет за защита на комплексите
в гр.Бургас.
……………………………………………………………………………………………..
По т.16 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа внесената
Призив от партия „Социална Солидарност”, Съюз за подпомагане и защита на
водачи и превозвачи в България и инициативен комитет за защита на комплексите
в гр.Бургас.
След станалите разисквания и размяна на мнения със 7 гл.”за”, 0 гл.”против”
и 0 гл.”въздържали се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема за сведение.
………………………………………………………………………………………………….

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ д-р Г. Милева /

