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ДО Г-Н КОСТАНТИН ЛУКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

изх.№61-00-153/08.08.18 г.

Копие до:
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ГРУПИ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Кметът на общината организира изпълнението на актовете на
общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два
пъти годишно.
Ето защо и на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА представям на
Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет,
взети на сесиите, проведени в периода м. декември 2017 г. – м. юни 2018 г.,
както следва:
Протокол № 36 от проведеното на 19.12.2017 година заседание
5. ОбС 08-00-6848 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет
„Финанси, бюджет и икономика“, относно: Изменение и допълнение на
концесионни договори с № 91-00-696/02.09.2010 г. и № 91-00-685/4/02.09.2010
г.
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие да се сключат споразумения, на основание чл.70, ал.1 и ал.3, т.1 и т.2
на глава ІХ, раздел ІV от Закона за концесиите (отм., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от
1.01.2018 г.), раздел XIX. Други условия, т.7 към договорите за отдаване на концесия на
спирки от масовия градски транспорт, с № 91-00-685/4/02.09.2010г и № 91-00685/4/02.09.2010г., с което страните се съгласяват за следното:
1.
Сумата от 94 144,35 лв. без ДДС, представляваща стойността на
извършеното допълнително строителство, в Зона 1, се приспада от дължимите годишни
концесионни плащания по договор № 91-00-696/02.09.2010г. за отдаване на концесия на
спирки от масовия градски транспорт .
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2.
Сумата от 94 922,10 лв. без ДДС, представляваща стойността на
извършеното допълнително строителство, в Зона 2, се приспада от дължимите годишни
концесионни плащания по договор № 91-00-685/4/02.09.2010г . за отдаване на концесия
на спирки от масовия градски транспорт.
3.
Създава комисия от 7 члена, от които 2 представители на общинска
администрацията, определени със заповед на Кмета и 5 общински съветници: Калчо
Белов, Пеньо Мечков, Евгений Мосинов, Живко Табаков и Георги Дражев. Срок за
работа на Комисията 2 месеца считано от 01.01.2018 год.

В изпълнение на решението на 21.05.2018г. е подписано споразумение
№ 91-00-685/11/21.05. 2018г., за прихващане на стойността на
извършеното допълнително строителство в размер на 189 066.45 лв. без
ДДС, от които 94 144,35 лв. без ДДС от дължимите годишни
концесионни плащания по договор № 91-00-696/02.09.2010 г. и 94 922,10
лв. без ДДС от дължимите годишни концесионни плащания по договор
№ 91-00-685/4/02.09.2010 г. за отдаване на концесия на спирки от
масовия градски транспорт.
Със заповед № 198/22.01.2018 г. на Кмета на Община Бургас, са
определени двама представители на общинска администрация в
състава на комисията. Копие от заповедта е предоставена с писмо № 6100-35/25.01.2018 г. на Общински съвет-гр.Бургас.
7. ОбС 08-00-6846 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Откриване на Професионална гимназия по компютърно
програмиране и иновации от учебната 2018/2019 година
РЕШЕНИЕ:
1.
Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено предложение
до Министъра на образованието и науката за откриване на ново общинско училище –
Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, считано от
01.03.2018 година;
2.
Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено предложение
до Министъра на образованието и науката Професионална гимназия по компютърно
програмиране и иновации да се помещава в училищни сгради с административен адрес
гр. Бургас, ж.к. «Меден рудник», бул. «Захари Стоянов»;
3.
Бюджетът на Професионална гимназия по компютърни иновации и
програмиране с интензивно изучаване на чужд език да бъде формиран от собствени
бюджетни средства на Община Бургас за 2018 година и спрямо действащата нормативна
уредба за всяка следваща година.
4.
Общински съвет Бургас дава съгласие Професионална техническа
гимназия да ползва имотите - училищна сграда и общежития на Професионална
гимназия по дървообработване „Г. Кондолов“
5.
Общински съвет Бургас дава съгласие да бъде отправено искане за
безвъзмездно прехвърляне на Община Бургас за нуждите на Професионална гимназия
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по компютърно програмиране и иновации правото на собственост върху недвижим
имот - държавна собственост в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, зона Г, ул. „Тодор
Трудов №2, представляващ:
1. Поземлен имот е идентификатор 07079.650.336 по КККР на гр. Бургас, с площ
26829 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за обект комплекс за образование, съответен на УПИ I, кв. 88 по Г1УП-ПРЗ на
ж.к. „Меден Рудник“, ведно е построените в имота пет сгради
- сграда е идентификатор 07079.650.336.7 по КККР на гр. Бургас, със застроена
площ 1371 кв.м, брой етажи: 2, предназначение: сграда за образование, представляваща
масивна сграда, състояща се от: главен корпус „А“ (секции А1 и А2) - учебна сграда с
изба с площ 668,14 кв.м; физкултурен салон с топла връзка с второ аварийно стълбище
на главен корпус „А“, с обща застроена площ 334,95 кв.м, на един етаж; секция АЗ специални кабинети, на един етаж, със застроена площ 368,38 кв.м, свързана чрез топла
връзка е главен корпус „А“;
- сграда с идентификатор 07079.650.336.5 по КККР на гр. Бургас, със застроена
площ 342 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за образование, представляваща
масивна едноетажна сграда - корпус „Б“ - работилница и столова;
- сграда с идентификатор 07079.650.336.6 по КККР на гр. Бургас, със застроена
площ 586 кв.м и разгъната застроена площ 2930 кв.м, брой етажи: 5, предназначение:
сграда за образование, представляваща ученическо общежитие;
- сграда е идентификатор 07079.650.336.4 по КККР на гр. Бургас, със застроена
площ 9 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за енергопроизводство,
представляваща трафопост;
- сграда с идентификатор 07079.650.336.3 по КККР на гр. Бургас, със застроена
площ 39 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за образование, представляваща
гараж.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед № РД14-11 от 22.01.2018г. на Министъра на образоването
и науката е открита Професионална гимназия по компютърно
програмиране и иновации. С Решение на Министерски съвет №
411/25.06.2018г. собствеността е преобразувана, след което е съставен е
акт за публична общинска собственост №8998 от 23.07.2018 година.
10. ОбС 08-00-6837 Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при
Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на
конкурс за избор на управител на „Комплексен oнкологичен център – Бургас“
ЕООД
РЕШЕНИЕ:
1. Да бъде проведен конкурс за възлагане на управлението на „КОМПЛЕКСЕН
ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС” ЕООД, ЕИК 000053191 при следните етапи:
1.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите,
които отговарят на поставените изисквания;
1.2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за тригодишен период, като лечебното заведение предоставя на
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета,
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числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен при обявяване на
конкурса. До третия етап от конкурса – събеседване, се допускат кандидати, получили
средноаритметична оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50;
1.3. Събеседване с кандидатите, изразяващо се в защита на програмата за
развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период по т. 2 и познаване
на здравното законодателство.
2. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за
допускане до участие в конкурса:
2.1. да бъдат лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по
медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователноквалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита
образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване
на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния
мениджмънт. Ако кандидатите ще изпълняват функциите и по ръководене на лечебната
дейност – следва да са и с призната специалност по онкология или медицинска
онкология;
2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на изискуемото висше
образование;
2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани.
3. Кандидатите в срок до 30 дни от публикуването на обявата за конкурса след
влизането в сила на настоящото решение, да представят в Център за административно
обслужване /деловодството/ на Община Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул.
Александровска № 26, следните документи: заявление за участие; свидетелство за
съдимост; професионална автобиография; копие от документ за завършено образование;
копия от документи за трудов стаж и професионален опит; копие от дипломи за
придобита специалност; документ за квалификация по „здравен мениджмънт”по
смисъла на § 3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните
заведения. Обявата за конкурса ще се публикува в интернет страницата на Община
Бургас – www.burgas.bg, един централен и два местни всекидневника и се поставя на
информационните табла на Община Бургас.
4. Конкурсът ще се проведе в първия присъствен ден след крайния срок за
получаване на заявленията за участие, в централната сграда на Община Бургас, находяща
се на ул. Александровкса № 26, ет. 3, ст. 308. Точният час за провеждане на конкурса ще
бъде определен в обявата. При промяна в датата, часа и и място на провеждане на
конкурса, кандидатите следва да бъдат своевременно.
5. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, част от
документите за участие в конкурса по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения.
6. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия, в състав от 5 души и 2
резервни членове, от които един правоспособен юрист – общински съветник, един
магистър по медицина – общински съветник, един представител на Регионална здравна
инспекция - гр. Бургас и двама представители на общинска администрация, определени
със заповед на Kмета на общината.
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7. Избира двама представителя на общински съвет в комисията за провеждане на
избора, както следва:1. Костантин Луков; 2. Антонио Душепеев.
8. Делегира на Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, да извърши
необходимите действия за провеждане на конкурса.
9. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска
предварително изпълнение на настоящото решение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д-Р МАНУЕЛЯН - След публикуване на 19.01.2018 г. на обява с
условията на конкурса и изтичането на 30-дневния срок, конкурсът е
проведен в периода от 20.02.- 22.02.2018 г., като работата на комисията
е обективирана в два протокола от 22.02. и 26.02.2018 г.
15. ОбС 08-00-6850 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост,
представляващ ПИ с идентификатор 07079.705.2835 по КК на гр. Бургас, по реда
на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
РЕШЕНИЕ:
Да се продаде на М.И.Т., с ЕГН: *** и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден
Рудник“, бл.132, вх.1, ет.8, ап.15, недвижим имот, актуван с Акт №8793/01.11.2017 г. за
частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ
(шест римско) в кв. 82 (осемдесет и две), целият с площ 800 (осемстотин) кв. м, отреден
„за жилищно строителство“ по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Банево, гр. Бургас, при
граници: север - улица; изток - улица; юг - УПИ VІІ-1067; запад - УПИ ХV, с
идентификатор 07079.705.2835 (нула седем нула седем по одобрени Кадастрална карта
и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, целият с площ 799 (седемстотин
деветдесет и девет) кв. м, при граници на целия имот: 07079.705.3043, 07079.705.1067,
07079.705.4019, 07079.705.2834, за сумата от 26 460 (двадесет и шест хиляди
четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнението е на етап издадена заповед №241/25.01.18г. на Кмета,
връчена и извършено плащане. Изготвен договор.
20. ОбС 08-00-6835 Докладна записка от Пеньо Мечков – общински съветник от
ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на паркинг пред бл.111 и ремонт на тротоар в
зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“
РЕШЕНИЕ:
1. Да се включи в програмата за пътни ремонти в район „Възраждане“ обект –
„изграждане на паркинг пред бл.111 и ремонт десен тротоар по ул. „Въстаническа“
в зона „В“, к-с „Меден Рудник“, гр. Бургас“.
2. Средствата за горепосочения обект да се заложат в програмата за пътни
ремонти в район „Възраждане“ за 2018 година.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решението е изпълнено и обект „Ремонт на паркинг бл.111, ж.р."Меден
Рудник"“ е приключил.
За Обект: „Ремонт на тротоарни площи от бл.101 до ул."А.Г.
Коджакафалията, в ж.р."М.Рудник"“ – се изпълняват довършителни
работи
23. ОбС 08-00-6894 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Допълване на дейност „кариерно ориентиране и консултиране“
и увеличаване на щата на Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас
РЕШЕНИЕ:
1.Дава съгласие кметът на Община Бургас със заповед да определи в Център за
подкрепа на личностното развитие - Бургас да бъдат развивани допълнителни дейности,
посочени в чл. 49. ал. 1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, а
именно: кариерно ориентиране и консултиране.
2.Увеличава щата на Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас с 5
щатни бройки „кариерен консултант“.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решението е изпълнено. В Център за подкрепа на личностното развитие
са открити 5 нови щатни бройки „кариерен консултант“ и се
осъществяват дейности по кариерно ориентиране и консултиране.
27. ОбС 08-00-6907 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избор на прокурист на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III –
БУРГАС“ ЕООД до завръщането на управителя след ползване на отпуск за
временна неработоспособност
РЕШЕНИЕ:
1. Избира д-р Христо Димитров Вълчев, ЕГН: 5510250745, притежаващ диплома за
висше образование № 000218, издадена от Висш медицински институт – Варна, за
придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина,
правоспособност „лекар“; диплома № 35762 за призната специалност „спортна
медицина“, издадена от Българска медицинска академия; диплома № 009140 за призната
специалност „Физикална терапия и рехабилитация“, издадена от Медицински
университет – София, да изпълнява функциите на прокурист на „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР III - БУРГАС“ ЕООД, ЕИК: 000055303, с всички произтичащи от това права и
задължения до завръщането на управителя след ползване на отпуск за временна
неработоспособност.
2. Определя месечно брутно възнаграждение на прокуриста в размер на 700 лв..
3. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания прокурист договор за
прокура на „Медицински център III - Бургас“ ЕООД, съдържащ клаузите на образеца на
договора за управление на лечебно заведение, приложен към Наредбата за условията и
реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в
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граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община
Бургас.
4. Възлага на избрания за прокурист да извърши действията по вписването на
прокурата в Търговския регистър при Агенция по вписванията.
5. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска
предварително изпълнение на настоящото решение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В съответствие с цитираното решение е подписан е договор за прокура
на „Медицински център III - Бургас“ ЕООД, №08-00-1519/1/02.01.2018
г. с д-р Христо Димитров Вълчев, съдържащ клаузите на образеца на
договора за управление на лечебно заведение, приложен към
Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост
в търговски дружества, участието в граждански дружества и
сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.
Прокурата е вписана в Търговския регистър при Агенция по
вписванията на 09.01.2018г.
28. ОбС 08-00-6908 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в комисията за
изработване на здравна карта на Област Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на Кмета на Община Бургас да издаде заповед, с която да оправомощи
д-р Лорис Карекин Мануелян, Заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и
спорт“, да представлява Община Бургас в комисията, назначавана от Министъра на
здравеопазването и председателствана от Областния управител, за изработване на
здравна карта на Област Бургас, въз основа на която и тези на останалите области ще се
изработи Националната здравна карта.
2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска
предварително изпълнение на настоящото решение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Издадена е заповед, с която се оправомощава д-р Лорис Мануелян за
представител на Община Бургас във въпросната комисия и същата,
заедно с препис-извлечение от решението на Общинския съвет са
изпратени до Министъра на здравеопазването, като решението е
пратено и до Областния управител на Област Бургас.

Протокол № 37 от проведеното на 30.01.2018 година заседание
4. ОбС 08-00-6926 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ,
относно: Изграждане на паркоместа на ул. „Поморийска“ от кръстовището с ул. „24ти Черноморски пехотен полк“ до паркинг пред северен плаж
РЕШЕНИЕ:
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Да се включат в разчета за финансиране на капиталовите разходи на бюджет 2018
г. средства:
За изграждане на паркоместа по северозападния тротоар на ул.
„Поморийска“ от кръстовището с ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“ до паркинг пред
северен плаж.
Възлага на общинска администрация да извърши всички необходими
процедури за изграждането на паркоместата, като необходимите средства за
изграждането им бъдат предвидени в параграф 1030 за 2018 г. от бюджета на Община
Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обект: Ремонт по ул."Поморийска" - паркоместа, преасфалтиране
улично платно и тротоар с плочи 30/30-ляво e изпълнен.
5. ОбС 08-00-6937 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ,
относно: Реконструкция на ДГ „Райна Княгиня“
РЕШЕНИЕ:
Да се включи в разчета на финансиране на капиталовите разходи на бюджет 2018
г. средства доказани с проект за ремонтни дейности на следните видове СМР:
1. Подмяна на настилките.
2. Да се разширят свързващите алеи.
3. Да се монтират ударопоглъщащи настилки.
4. Да се монтират нови съвременни уреди и съоръжения.

------------------------------------------------------------------------------------------------Бюджетът за 2018 година е бил приет към момента на вземане на
решението. Ако бъде направена актуализация на бюджета, ще се
включи обекта за финансиране.
14. ОбС 08-00-6955 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на
чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на подробен устройствен план – план за
улична регулация на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали,
инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на
техническата инфраструктура и зелената система в с.о. „Острица 1“ и с.о. „Острица
2“, в землищата на кв. Банево и с. Миролюбово, в устройствена зона 1/Ов, съгласно
одобрен ОУП на гр. Бургас. 2. Одобряване по реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във
връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изготвяне на проект на подробен
устройствен план – план за улична регулация на нови обслужващи улици,
обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани
поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената
система в с.о. „Острица 1“ и с.о. „Острица 2“, в землищата на кв. Банево и с.
Миролюбово, в устройствена зона 1/Ов, съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
8

1.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при
условията на чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на подробен
устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нови обслужващи улици,
обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени
имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, в с.о.
„Острица 1“ и с.о. „Острица 2“, в землищата на кв. Банево и с. Миролюбово, в
устройствена зона 1/Ов, съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас.
Разработката да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на
Закона за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и
съдържанието на устройствените планове, Наредба №2 за планиране и проектиране на
транспортно комуникационните системи на урбанизираните територии.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
2.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ
Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на подробен устройствен план
– план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нови обслужващи улици, обособяване на
нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за
съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, в с.о. „Острица 1“ и
с.о. „Острица 2“, в землищата на кв. Банево и с. Миролюбово, в устройствена зона 1/Ов,
съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В изпълнение на решението изходните данни са изготвени. Подготвят
се технически условия за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка.
15. ОбС 08-00-6946 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от
ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от о.т.11 - о .т.11а - о.т.11б - о.т.11в
до о.т.11г, по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас, преминаваща през ПИ с
проектен идентификатор 07079.701.465 по КК на гр. Бургас, общинска собственост,
съгласно изменение на подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.2, кв.3 и кв.4, по плана на в.з. „Минерални бани“, гр.
Бургас, одобрено с Решение по т.11/Протокол №29/25.07.2017г. на Общински съвет
Бургас
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас
дава предварително съгласие за провеждане на нова обслужваща улица от о.т.11 - о.т.11а
- о.т.11б - о.т.11в до о.т.11г, по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас, преминаваща
през ПИ с проектен идентификатор 07079.701.465 по КК на гр. Бургас, общинска
собственост, съгласно изменение на подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.2, кв.3 и кв.4, по плана на в.з. „Минерални бани“, гр.
Бургас, одобрено с Решение по т.11/Протокол №29/25.07.2017г. на Общински съвет
Бургас.
Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

Проведена е процедура по промяна на предназначението на
земеделските земи, предстои отразяване на промяната в Кадастралната
карта.
16. ОбС 08-00-6948 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за
изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на
водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.
„Славейков“, гр. Бургас, в следните участъци:
- от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до
о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас;
- от главен клон /отклонение/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.
„Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ
„Север“, гр. Бургас;
- от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д.
Езерово, гр. Бургас,
преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.3.907, 07079.3.908, 07079.3.1076,
07079.3.1078,
07079.3.1209,
07079.3.1210,
07079.4.700,
07079.4.763,
07079.5.879, 07079.5.1340, 07079.5.1344, 07079.5.1345, 07079.5.1346 по КК на гр.
Бургас - общинска собственост.
2. Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за
изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) на Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на водопроводи - главни
клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас,
в следните участъци:
- от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до
о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас;
- от главен клон (отклонение) от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.
„Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ
„Север“, гр. Бургас;
- от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д.
Езерово, гр. Бургас,
преминаващи през ПИ с идентификатор 07079.3.908 по КК на гр. Бургас,
общинска собственост – пасище, мера.
3. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен
устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на водопроводи главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.
„Славейков“, гр. Бургас, в следните участъци:
- от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до
о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас.
- от главен клон (отклонение) от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.
„Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ
„Север“, гр. Бургас.
- от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д.
Езерово, гр. Бургас.
4. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ
за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за
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трасета на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска
зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, в следните участъци:
- от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до
о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас.
- от главен клон (отклонение) от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.
„Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ
„Север“, гр. Бургас.
- от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д.
Езерово, гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет
Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на водопроводи - главни клонове /отклонения/
от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, в следните участъци:
- от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до
о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас;
- от главен клон /отклонение/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.
„Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ
„Север“, гр. Бургас;
- от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д.
Езерово, гр. Бургас,
преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.3.907, 07079.3.908,
07079.3.1076, 07079.3.1078, 07079.3.1209, 07079.3.1210, 07079.4.700, 07079.4.763,
07079.5.879, 07079.5.1340, 07079.5.1344, 07079.5.1345, 07079.5.1346 по КК на гр.
Бургас – общинска собственост.
Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ
Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен
устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на водопроводи - главни
клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас,
в следните участъци:
- от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до
о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас;
- от главен клон /отклонение/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.
„Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ
„Север“, гр. Бургас;
- от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д.
Езерово, гр. Бургас,
преминаващи през ПИ с идентификатор 07079.3.908 по КК на гр. Бургас,
общинска собственост – пасище, мера.
Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.
3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет
Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП
– ПП/ за трасета на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1,
ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, в следните участъци:
- от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до
о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас;
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- от главен клон /отклонение/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.
„Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ
„Север“, гр. Бургас;
- от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д.
Езерово, гр. Бургас.
ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на
Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, Наредба №7/МРРБ за
ПНУОВТУЗ.
Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с
посочени дължини на трасето и площи на сервитутите.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
4. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на
Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на водопроводи главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр.
Бургас, в следните участъци:
- от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до
о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас;
- от главен клон /отклонение/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.
„Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ
„Север“, гр. Бургас;
- от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д.
Езерово, гр. Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Община Бургас е внесен проект на ПУП-ПП за взетото решение,
разгледан е от главни експерти, предстои публикуване на обявление в
ДВ. След приключване на обявяването ще се внесе за разглеждане на
ОЕСУТ.
17. ОбС 08-00-6949 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от
ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП)
за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем „Изгрев“ до ж.к.
„Изгрев“, гр. Бургас и главен водопровод висока зона от помпена станция „Изгрев“
до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.2.1445,
07079.2.1622, 07079.2.1623 и 07079.2.1626 по КК на гр. Бургас – общинска
собственост. 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на
Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на главен
водопровод ниска зона от напорен водоем „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и
главен водопровод висока зона от помпена станция „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр.
Бургас. 3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1
от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП –
ПП) за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем „Изгрев“ до
ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и главен водопровод висока зона от помпена станция
„Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
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1. На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет
Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен
водоем „Изгрев“ до ж.к .„Изгрев“, гр. Бургас и главен водопровод висока зона от помпена
станция „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори
07079.2.1445, 07079.2.1622, 07079.2.1623 и 07079.2.1626 по КК на гр. Бургас - общинска
собственост.
Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински
съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
/ПУП – ПП/ за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем „Изгрев“ до
ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и главен водопровод висока зона от помпена станция „Изгрев“
до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас
ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на
Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.
Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с
посочени дължини на трасетата и площи на сервитутите.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на
Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на главен
водопровод ниска зона от напорен водоем „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и главен
водопровод висока зона от помпена станция „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Община Бургас е внесен проект на ПУП-ПП за взетото решение.
Проектът е разгледан е от главни експерти в Дирекция „Устройство на
територията“, предстои публикуване на обявление в ДВ. След
приключване на обявяването проекта ще бъде внесен за разглеждане на
ОЕСУТ.
18. ОбС 08-00-6950 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1
от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП
– ПП) за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация „Камчия – север“, в
участъка от РШ „Рудник“, в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ
„Отклонение за напорен водоем „Изгрев“, в землището на гр. Бургас,
преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.70, 07079.2.429, 07079.2.430,
07079.2.448, 07079.2.451 и 07079.2. 455 по КК на гр. Бургас, в землището на гр.
Бургас и ПИ с пл.№№000045, 000048, 000097, 000124, 000125, 000126, 000146,
000188, 000249, 011015, 019022, 019031, 900028 и 900029, в землището на кв.
Рудник, гр. Бургас, общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие
на основание чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен
план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод, част от
деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник“, в землището на кв.
Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев“, в землището
на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.448 и 07079.2.451
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по КК на гр. Бургас, в землището на гр. Бургас и ПИ с пл.№900029, в землището
на кв. Рудник, гр. Бургас, общинска собственост – пасища, мери. 3. Разрешение
по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод, част от
деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник“, в землището на кв.
Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев“, в землището
на гр. Бургас. 4. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация „Камчиясевер“, в участъка от РШ „Рудник“, в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ
„Отклонение за напорен водоем „Изгрев“, в землището на гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет
Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация
„Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до
РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев", в землището на гр. Бургас, преминаващо
през ПИ с идентификатори 07079.2.70, 07079.2.429, 07079.2.430, 07079.2.448,
07079.2.451 и 07079.2. 455 по КК на гр. Бургас, в землището на гр. Бургас и ПИ с
пл.№№000045, 000048, 000097, 000124, 000125, 000126, 000146, 000188, 000249, 011015,
019022, 019031 и 900028, в землището на кв. Рудник, гр. Бургас, общинска собственост.
Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ
Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен
устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част
от деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището на кв. Рудник,
гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев", в землището на гр. Бургас
преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.448 и 07079.2.451 по КК на гр. Бургас,
общинска собственост – пасища, мери.
Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.
3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински
съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
/ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация „Камчия-север“, в
участъка от РШ „Рудник", в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за
напорен водоем „Изгрев", в землището на гр. Бургас
ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на
Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.
Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с
посочени дължини на трасето и площи на сервитутите.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
4. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на
Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ
водопровод, част от деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището
на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев", в землището
на гр. Бургас.
14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Окончателният проект на ПУП-ПП се изработва в момента. Предстои
внасяне на проекта в Община Бургас за процедура по обявяване,
приемане и одобряване.
19. ОбС 08-00-6954 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от
ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП)
за трасе на главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод от напорен
водоем „Лъка“, Община Поморие до РШ на кв. Сарафово, Община Бургас, в
участъка от точка на водовземане след ПИ 57491.3.3 по КК на гр. Поморие до РШ
на кв. Сарафово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.1.348,
07079.1.375, 07079.1.541, 07079.1.610, 07079.1.634, 07079.1.374, 07079.1.415 по КК
на гр. Бургас, общинска собственост
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет
Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на главен водопровод, част от съществуващ главен
водопровод от напорен водоем „Лъка“, Община Поморие до РШ на кв. Сарафово,
Община Бургас, в участъка от точка на водовземане след ПИ 57491.3.3 по КК на гр.
Поморие до РШ на кв. Сарафово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори
07079.1.348, 07079.1.375, 07079.1.541, 07079.1.610, 07079.1.634, 07079.1.374, 07079.1.415
по КК на гр. Бургас, общинска собственост.
Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За изпълнение на решението е необходимо и представяне на
предварително съгласие от Общински съвет Поморие, преписката е
изпратена по компетентност на Областния управител за издаване на
разрешение по чл.124а, ал.3 от ЗУТ.
23. ОбС 08-00-6983 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: 1. Одобряване на задание за изработване на Изменение на ПУППРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад”
– гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673,
07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с
идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678,
07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част от територията на
Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас 2. Разрешаване изработване на проект
за Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на
Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно
07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас
и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74,
07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част от
територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас, при условията на
чл.134, ал.8 от ЗУТ 3.Предложение до Министъра на младежта и спорта за даване
на съгласие за промяна на предназначението на УПИ VII в кв.4А по плана на ПЗ
Юг-Запад, отреден съгласно действащ ПУП “за спорт, атракции, благоустрояване
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и инфраструктура” и УПИ X в кв.4А по плана на ПЗ Юг-Запад, отреден съгласно
действащ ПУП “за спорт атракции и инфраструктура”, с цел преотреждане на УПИ
за нуждите на нов индустриален парк
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява задание за изработване на Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII,
IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” – гр. Бургас, ПИ с
идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671
по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69,
07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част
от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” – гр. Бургас
2. Разрешава изработване на проект за Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII,
IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас, ПИ с
идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671
по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69,
07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част
от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас, при условията на чл.134,
ал.8 от ЗУТ.
3. Предлага на Министъра на младежта и спорта да даде съгласие за промяна на
предназначението на УПИ VII в кв.4А по плана на ПЗ Юг-Запад, отреден съгласно
действащ ПУП “за спорт, атракции, благоустрояване и инфраструктура” и УПИ X в
кв.4А по плана на ПЗ Юг-Запад, отреден съгласно действащ ПУП “за спорт атракции и
инфраструктура”, с цел преотреждане на УПИ за нуждите на нов индустриален парк
Проектът за ПУП-ПРЗ да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията
на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за
ПНУОВТУЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По отношение ПУП за „Индустриален парк ПЗ Юг“. Решението на
Общински съвет за допускане е обявено и е влязло в сила. В община
Бургас е внесен ПУП за разглеждане и одобряване. Съобщението за
обявяване на проекта е изпратено за обнародване в ДВ, но към момента
не е публикувано.
24. ОбС 08-00-6961 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, недвижими имоти
– частна общинска собственост, представляващи общински нежилищни обособени
обекти, находящи се на партера в жилищна сграда с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Бр.
Миладинови“, бл. 57 в прохода между вх. 7 и вх. 8 и до вх. 8, за нуждите на
сдружение „КАРИТАС СОФИЯ – КЛОН БУРГАС“
РЕШЕНИЕ:
Да се отдадат под наем, за срок от 5 (пет) години, на Сдружение „КАРИТАС
СОФИЯ – КЛОН БУРГАС“ с ЕИК 831189628, регистрирано с решение №1 от
30.05.2012г. на Бургаски окръжен съд по ф.д.№42/2012г., като юридическо лице с
нестопанска цел в обществена полза, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57, вх. 8, представлявано от Михал Шлахцяк – Управител,
гражданин на Полша, с ЛН 1002137406, притежаващ удостоверение за пребиваване
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№800008621, изд. на 21.03.2012г. от МВР-Бургас, общински нежилищни обособени
обекти, находящи се в блок 57 на ж.к. „Братя Миладинови, гр. Бургас, както следва:
1. Обособен обект (Помещение №2) до вход 8, актуван с Акт №372/14.10.1997г.
за частна общинска собственост, с площ от 42,91 кв. м, при граници: североизток –
външен зид; югоизток – вход 8; югозапад – помещение общинска собственост;
северозапад – магазин предназначен за складова дейност, срещу заплащане на месечна
наемна цена в размер на 90 (деветдесет лева) лв., без ДДС.
2. Обособен обект, разположен в прохода между вход 7 и вход 8, актуван с Акт
№1251/07.04.1999г. за частна общинска собственост, с площ 27 кв. м, при граници:
север – външен зид; изток – проход, вход 8; юг – външен зид ул. “Одрин“; запад – вход
7, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 57,0 (петдесет и седем лева)
лв., без ДДС.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решението е изпълнено. Сключени са поотделно за двете помещения
два броя договори – №63-00-462/3/16.04.18г. и №63-00-462/2/16.04.18г.

26. ОбС 08-00-6970 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни (временни) обекти –
общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
РЕШЕНИЕ:
І. Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване, следните самостоятелни обекти, собственост на Община Бургас:
1. Временен обект (павилион) – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Бургас, върху тротоара на площад „Царица Йоанна”, до заслона на автобусната спирка
на градския транспорт, с площ 3.50 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална
тръжна месечна наемна цена в размер на 32 лв., без ДДС;
2. Временен обект (павилион) – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, до заслона на автобусната спирка на градския
транспорт пред „Новата поща” - десен, с площ 3.50 кв.м., при граници: изток – новата
поща, запад –ул.„ Ст. Стамболов“, север – павилион, юг – тротоар, предназначен за
търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 32 лв., без ДДС;
3.
Временен обект (павилион) – частна общинска собственост, находящ се
в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, до заслона на автобусната спирка на градския
транспорт пред „Новата поща” - ляв, с площ 3.50 кв.м., при граници: изток – новата поща,
запад –ул. „Ст. Стамболов“, север – тротоар, юг – павилион, предназначен за търговска
дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 32 лв., без ДДС;
4.
Самостоятелен обект павилион №10, находящ се в гр. Бургас, бул.
„Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична
общинска собственост, с площ 9.00 кв.м., при граници: изток - пешеходен тунел, запад –
обект №9, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска
дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99 лв., без ДДС;
5.
Самостоятелен обект павилион №11, находящ се в гр. Бургас, бул.
„Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична
общинска собственост, с площ 10.14 кв.м., при граници: изток – външен зид, запад –
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пешеходен тунел, север – стълбище, юг – стълбище, предназначен за търговска дейност,
с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 112 лв., без ДДС;
6.
Самостоятелен обект павилион №1, находящ се в гр. Бургас, бул.
„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за
публична общинска собственост, с площ 8.53 кв.м., при граници: изток – външен зид,
запад – вертикална стена на подлеза, север – стълбище, юг – стълбище, предназначен за
търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 94 лв., без ДДС;
7.
Самостоятелен обект павилион №3, находящ се в гр. Бургас, бул.
„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за
публична общинска собственост, с площ 13.80 кв.м., при граници: изток – обект №2,
запад – обект №4, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска
дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152 лв., без ДДС;
8.
Самостоятелен обект павилион №9, находящ се в гр. Бургас, бул.
„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за
публична общинска собственост, с площ 14.06 кв.м., при граници: изток – обект №8,
запад – обект №10, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска
дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 155 лв., без ДДС;
9.
Самостоятелен обект павилион №12, находящ се в гр. Бургас, бул.
„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за
публична общинска собственост, с площ 11.49 кв.м., при граници: изток – пешеходен
тунел и обекти, запад – външен зид, север – стълбище, юг – обект №13, предназначен за
търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127 лв., без ДДС;
10.
Павилион №1 от базар „Трапезица”, находящ се върху тротоарното
пространство на кръстовището на пл.„Трапезица“, гр. Бургас, с обща площ 5.17 кв.м.,
при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3, в жк.
„Братя Миладинови”, запад – тротоарно пространство, север – тротоарно пространство,
юг – павилион №2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна
цена в размер на 65 лв., без ДДС;
11.
Павилион №2 от базар „Трапезица”, находящ се върху тротоарното
пространство на кръстовището на пл.„Трапезица“, гр. Бургас, с обща площ 8.25 кв.м.,
при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3, в жк.
„Братя Миладинови”, запад – тротоарно пространство, север – павилион №1, юг –
павилион №3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена
в размер на 104 лв., без ДДС;
12.
Павилион №4 от базар „Трапезица”, находящ се върху тротоарното
пространство на кръстовището на пл. „Трапезица“, гр. Бургас, с обща площ 8.25 кв.м.,
при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3, в жк.
„Братя Миладинови”, запад – тротоарно пространство, север – павилион №3, юг –
павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена
в размер на 104 лв., без ДДС;
13.
Павилион №5 от базар „Трапезица”, находящ се върху тротоарното
пространство на кръстовището на пл. „Трапезица“, гр. Бургас, с обща площ 5.17 кв.м.,
при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3, в жк.
„Братя Миладинови”, запад – тротоарно пространство, север – павилион №4, юг –
тротоарно пространство пред бл.57, в жк. „Братя Миладинови”, предназначен за
търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 65 лв., без ДДС;
14.
Павилион №4 от базар „Автобусна спирка срещу „МБАЛ-Бургас” АД,
находящ се върху тротоарното пространство на бул.„Стефан Стамболов“, гр. Бургас,
ведно с ¼ от тоалетна, с обща площ 13.13 кв.м., при граници: изток – бул. „Стефан
Стамболов“, запад – стена към Парк „Изгрев” в жк. „Славейков”, север – стена, юг –
павилион №3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена
в размер на 144 лв., без ДДС.
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15.
Павилион №1 от базар „Промишлена зона „Север” срещу КАТ-Бургас,
находящ се върху тротоарното пространство на бул. „Янко Комитов“, гр. Бургас, с площ
7.50 кв.м., при граници: североизток – ограда, югозапад – бул. „Янко Комитов”,
северозапад - тротоарно пространство, югоизток – павилион №2, предназначен за
търговска дейност – за продажба на продуктова еко такса, с начална тръжна месечна
наемна цена в размер на 83 лв., без ДДС;
16.
Павилион №2 от базар „Промишлена зона „Север” срещу КАТ-Бургас,
находящ се върху тротоарното пространство на бул. „Янко Комитов“, гр. Бургас, с площ
7.50 кв.м., при граници: североизток – ограда, югозапад – бул. „Янко Комитов”,
северозапад – павилион №1, югоизток – павилион №3, предназначен за търговска
дейност – за продажба на продуктова еко такса, с начална тръжна месечна наемна цена
в размер на 83 лв., без ДДС;
17.
Павилион №3 от базар „Промишлена зона „Север” срещу КАТ-Бургас,
находящ се върху тротоарното пространство на бул.„Янко Комитов“, гр. Бургас, с площ
7.50 кв.м., при граници: североизток – ограда, югозапад – бул. „Янко Комитов”,
северозапад - павилион №2, югоизток – павилион №4, предназначен за търговска
дейност – за продажба на продуктова еко такса, с начална тръжна месечна наемна цена
в размер на 83 лв., без ДДС;
18.
Павилион №4 от базар „Промишлена зона „Север” срещу КАТ-Бургас,
находящ се върху тротоарното пространство на бул.„Янко Комитов“, гр. Бургас, с площ
7.50 кв.м., при граници: североизток – ограда, югозапад – бул. „Янко Комитов”,
северозапад - павилион №3, югоизток – тротоарно пространство, предназначен за
търговска дейност – за продажба на продуктова еко такса, с начална тръжна месечна
наемна цена в размер на 83 лв., без ДДС;
19.
Павилион №2 от базар „Флора”, находящ се в „Приморски парк“, гр.
Бургас, с обща площ 15.38 кв.м., ведно с 1/9 ид.ч. от санитарен възел, при граници: изток
– павилион №3, запад – павилион №1, север – зелени площи, юг – площадка,
предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на
194 лв., без ДДС;
20.
Временен обект (павилион) – частна общинска собственост, находящ се
в гр. Бургас, жк. „Изгрев”, западно от бл.23, с площ 153.99 кв.м., при граници: изток –
междублоково пространство към бл.23, запад –временен обект по §17 от ЗУТ, север –
площадка, юг – зелени площи, предназначен за производствена дейност, с начална
тръжна месечна наемна цена в размер на 323 лв., без ДДС;
21.
Временен обект (павилион) – частна общинска собственост, находящ се
в гр. Бургас, жк. „Изгрев”, между бл.70 и бл.73, с площ 50.21 кв.м., при граници:
североизток – временен обект по §17 от ЗУТ, югозапад – зелени площи, северозапад площадка, югоизток – зелени площи, предназначен за производствена дейност, с начална
тръжна месечна наемна цена в размер на 105 лв., без ДДС;
22.
Временен обект (павилион) – частна общинска собственост, находящ се
в гр. Бургас, жк. „Меден Рудник”, между ОДЗ №18 и СОУ „Петко Росен”, с площ 47.08
кв.м., при граници: изток – междублоково пространство към бл.408, запад –зелени
площи, север – междублоково пространство към СОУ „Петко Росен”, юг – междублоково
пространство към ОДЗ №18, предназначен за производствена дейност, с начална тръжна
месечна наемна цена в размер на 85 лв., без ДДС;
23.
Самостоятелен обект №2а, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в
подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска
собственост, с площ 12.36 кв.м., при граници: изток – вертикална стена на подлеза, запад
– пешеходен тунел, север – обект №3а, юг – обект №1а, предназначен за търговска
дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 97 лв., без ДДС;
24.
Самостоятелен обект №3а, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в
подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска
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собственост, с площ 12.45 кв.м., при граници: изток – вертикална стена на подлеза, запад
– пешеходен тунел, север – вертикална стена на подлеза, юг – обект №2а, предназначен
за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98 лв., без ДДС;
25.
Самостоятелен обект №3 и №4, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”,
в подлез „Янко Андонов”, актувани с Акт №3687/17.06.2003 г. и Акт №3688/17.06.2003
г. за частна общинска собственост, с обща площ 52.79 кв.м., при граници: изток – обект
№5 и №6, запад – пешеходен тунел, север – вертикална стена на подлеза, юг – пешеходен
тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в
размер на 416 лв., без ДДС ;
26.
Самостоятелен обект №5а, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в
подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска
собственост, с площ 22.52 кв.м., при граници: изток – пешеходен тунел, запад –
вертикална стена на подлеза, север – вертикална стена на подлеза, юг – обект №4,
предназначен за услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер
на 59 лв., без ДДС;
27.
Нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Бургас, жк. „Меден Рудник“ бл.436, партер, актуван с Акт № 736/02.02.98 г.,
представляващ обособен обект, с площ 66.09 кв.м., при граници: изток – външен зид,
запад – вход Б, север – улица, юг – междублоково пространство, предназначен за услуги
на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 357 лв., без ДДС;
28.
Нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Бургас, ул. „Александровска“ № 115, актуван с Акт № 794/12.03.98 г., представляващ
магазин № 1, с площ 73,90 кв.м., при граници: изток – външен зид, трафопост, запад –
външен зид откъм ул. „Александровска“, север – външен зид откъм ул. „Пробуда“, юг –
стълбищна клетка и помещение общинска собственост, предназначен за търговска
дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1596 лв., без ДДС;
29.
Нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Бургас, ул. „Александровска“ № 137, актуван с Акт № 3681/17.06.2003 г., представляващ
самостоятелен обект № 2, с площ 38.60 кв.м., при граници: изток – външен зид, запад –
общински имот, север – магазин, юг – ул. „Цар Самуил”, предназначен за офис, с начална
тръжна месечна наемна цена в размер на 436 лв., без ДДС;
30.
Нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Бургас, ул. „Александровска“ № 83, актуван с Акт № 1946/17.01.2000 г., представляващ
самостоятелен обект № 3, с площ 8.60 кв.м., при граници: изток – данъчна служба, запад
– обект №2, общинска собственост, север – обект №1, юг – проход, предназначен за
услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 62 лв., без
ДДС;
31.
Нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Бургас, ул. „Странджа“ № 15, до вх. Д, партер, актуван с Акт № 1258/14.04.1999 г.,
представляващ самостоятелен обект № 2, с площ 68.11 кв.м., при граници: изток –
външен зид, запад – магазин, север – външен зид, юг – стълбищна клетка до вх. Д,
предназначен за офиси, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 817 лв., без
ДДС;
32.
Самостоятелен обект – частна общинска собственост, находящ се в с.
Миролюбово, в УПИ III, кв.8, на ет.1 от двуетажна масивна сграда, актуван с Акт №
3554/02.12.2002 г., с площ 43.18 кв.м., при граници: изток – вход и стълбище, запад –
зала /клуб/, север – два склада и коридор, юг – външен зид, предназначен за търговска
дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 52 лв., без ДДС;
33.
Самостоятелен обект, с площ 81,32 кв.м., част от „Търговски комплекс“,
изграден в УПИ І, кв. 75 по плана на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, при граници: изток
- улица, запад – външен зид откъм вътр. двор, север – външен зид, юг – обект № 320

пенсионерски клуб, предназначен за офис и склад, с начална тръжна месечна наемна
цена в размер на 183 лв., без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проведен е търг на 19.04.2018г. по Заповед № 659/21.03.2018г. на Кмета.
Кандидати са се явили за 17 позиции. Подготвят се договори.
27. ОбС 08-00-6971 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти – общинска
собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за
осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична
помощ
РЕШЕНИЕ:
І. Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен
търг с тайно наддаване, следните самостоятелно обособени обекти, собственост на
Община Бургас:
1. „Здравен пункт“, състоящ се от лекарски кабинет, манипулационна, приемна
и санитарен възел с предверие, с обща площ 39.00 кв.м., находящ се в северната част на
УПИ VII, кв.22 по плана на с. Маринка, Община Бургас, при граници на УПИ: изток –
улица, запад УПИ V, север – улица „Оборище“, юг – улица, предназначен за първична и
извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34
лв., без ДДС.
2. „Лекарски кабинет” №2, находящ в сградата на „Здравна служба“, построен
в УПИ XXIII, кв.24, по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, с площ 16.13 кв.м., ведно с 4.63
кв.м. идеални части от манипулационна и 12.93 кв.м. идеални части от коридор,
предверие, склад и сервизни помещения, при граници на кабинета: изток – помещение на
Община Бургас, запад – лекарски кабинет №3, север – коридор, юг – външен зид, актуван
с Акт №4421/27.11.2006 г. за публична общинска собственост, предназначен за първична
и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на
38 лв., без ДДС.
3. „Лекарски кабинет”, находящ в сградата на „Здравна служба“, кв. Банево, гр.
Бургас, с обща полезна площ 51.93 кв.м., състоящ се от лекарски кабинет,
манипулационна, чакалня, детска консултация, стая за почивка и сервизни помещения,
при граници на кабинета: изток – кметство кв.Банево, запад – външен зид, север – външен
зид, юг – кметство кв.Банево и външен зид, актуван с Акт №1328/30.06.1999 г. за публична
общинска собственост, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с
начална тръжна месечна наемна цена в размер на 55 лв., без ДДС.
4. „Лекарски кабинет”, находящ се в сградата на „Здравна служба“, построена в
УПИ I, в кв.135, по плана на кв. Черно море, гр.Бургас, с площ 11.55 кв.м., ведно с 6.74
кв.м. ид.ч. от манипулационна и 16.52 кв.м. ид.ч. от чакалня, коридор и сервизни
помещения, при граници на кабинета:изток – склад, запад – лекарски кабинет, север –
коридор, юг – външен зид към ул.“Пирин“, актуван с Акт № 5211/28.08.2008 г. за частна
общинска собственост, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с
начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35 лв., без ДДС.
5. „Лекарски кабинет” №1, находящ се на I-ви етаж в сградата на „Здравна
служба“, построена в УПИ XIII, кв.62, по плана на кв.Долно езерово, гр. Бургас с площ
13.53 кв.м., ведно с 23.10 кв.м. ид.ч. от чакалня, манипулационна, детска консултация и
WC на I-ви етаж и 15.01 кв.м. ид.ч. от профилактичен кабинет, чакалня и стая за почивка
на II-ри етаж., при граници на кабинета: изток – детска консултация и чакалня, запад 21

вход, север – чакалня, юг – външен зид, актуван с Акт №700/21.01.1998 г. за публична
общинска собственост, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с
начална тръжна месечна наемна цена в размер на 39 лв., без ДДС.
6. „Лекарска практика”, находяща се на II-ри етаж в сградата на „Здравна
служба“, построена в УПИ XIII, кв.62, по плана на кв.Долно езерово, гр. Бургас с обща
полезна площ 72.44 кв.м., състояща се от 2 лекарски кабинета, помощен кабинет,
манипулационна, чакалня и сервизно помещение, при граници: изток – външен зид, запад
– стълбищна клетка и стая за почивка, север – външен зид, юг – външен зид, актуван с Акт
№700/21.01.1998 г. за публична общинска собственост, предназначен за първична и
извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54
лв., без ДДС.
7. „Стоматологичен кабинет, I смяна”, находящ се на I-ви етаж в сградата на
„Здравна служба“, построена в УПИ XIII , кв.62, по плана на кв.Долно езерово, гр.Бургас,
ведно с ½ ид.ч. от чакалня и WC на I-ви етаж и ¼ ид.ч. от стая за почивка на II-ри етаж, с
обща площ 16.34 кв.м, при граници на кабинета: изток – вход, запад – външен зид, север
– чакалня и WC, юг – външен зид, актуван с Акт №700/21.01.1998 г. за публична общинска
собственост, предназначен за зъболекарски кабинет, с начална тръжна месечна наемна
цена в размер на 12 лв., без ДДС.
8. „Стоматологичен кабинет, II смяна”, находящ се на I-ви етаж в сградата на
„Здравна служба“, построена в УПИ XIII , кв.62, по плана на кв.Долно езерово, гр.Бургас,
ведно с ½ ид.ч. от чакалня и WC на I-ви етаж и ¼ ид.ч. от стая за почивка на II-ри етаж, с
обща площ 16.34 кв.м, при граници на кабинета: изток – вход, запад – външен зид, север
– чакалня и WC, юг – външен зид, актуван с Акт №700/21.01.1998 г. за публична общинска
собственост, предназначен за зъболекарски кабинет, с начална тръжна месечна наемна
цена в размер на 12 лв., без ДДС.
9. „Лекарски кабинет”, находящ се на I-ви етаж на административна сграда,
построена в УПИ VI, в кв.20, по плана на с. Равнец, Община Бургас, с обща площ 39.51
кв.м., включваща лекарски кабинет, манипулационна и ид.ч. от коридор и WС, при
граници: на кабинета - североизток – коридор, северозапад – читалище, югозапад –
външен зид, югоизток – външен зид, на манипулационна - североизток – външен зид,
северозапад – стоматологичен кабинет, югозапад – коридор, югоизток – външен зид,
актуван с Акт № 697/21.01.1998 г. за публична общинска собственост, предназначен за
първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в
размер на 31 лв., без ДДС.
II. С оглед законосъобразното функциониране на кабинетите за прегледи на
общопрактикуващи лекари и зъболекари и пълноценното обслужване на населението в
районите, се въвеждат следните изисквания към наемателите:
1. Да са общо практикуващи лекари/стоматолози.
2. Да са регистрирани като лечебно заведение – индивидуална практика за първична
медицинска/стоматологична помощ, с предмет на дейност – извънболнична
медицинска/стоматологична помощ.
3. Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Има проведен търг на 09.05.2018г. съгласно Заповед №871/12.04.2018г.
Подготвени договори за 6-шест позиции. За три от позициите не са се
явили кандидати.
29. ОбС 08-00-6964 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
22

физическо лице в УПИ ХV, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас,
чрез продажба частта на общината
РЕШЕНИЕ:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и К.Я.С. с ЕГН *** и
постоянен адрес: гр. Бургас, ул. “Ради Николов“ №26, чрез продажба на общинската
идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №8788/24.10.2017г. за частна общинска
собственост, представляващ 30/580 (тридесет от петстотин и осемдесет) кв.м. идеални
части от УПИ ХV-468 (петнадесет римско), целият с площ 580 (петстотин и осемдесет)
кв.м., в квартал 56 (петдесет и шест) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, при
граници на целия имот: север-УПИ І, изток-УПИ ІІІ, юг-УПИ ХІV и запад- улица,
съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.668 (нула седем нула седем девет точка
осем две нула точка шест шест осем), с площ 580 (петстотин и осемдесет) кв.м., при
съседи: имоти с идентификатори 07079.820.967, 07079.820.666, 07079.820.667,
07079.820.669, 07079.820.671 и 07079.820.670 по одобрена КК на гр. Бургас, за сумата
5170 (пет хиляди сто и седемдесет) лева, без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнението е на етап издадена заповед №659/16.03.18г. на Кмета,
връчена и извършено плащане. Изготвен е и договор.
30. ОбС 08-00-6967 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физическо лице в УПИ ХІV, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас,
чрез продажба частта на общината
РЕШЕНИЕ:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М.К.Н. с ЕГН *** и
постоянен адрес: гр. София, ул. “Николай Лилиев“ №18, ет.2, ап.6, чрез продажба на
общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №8795/22.11.2017г. за частна
общинска собственост, представляващ 34/466 (тридесет и четири от четиристотин
шестдесет и шест) кв.м. идеални части от УПИ ХІV-466 (четиринадесет римско), целият
с площ 466 (четиристотин шестдесет и шест) кв.м., в квартал 56 (петдесет и шест) по
ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ ХV, изток
-УПИ ІV, юг- УПИ ХІІІ и запад – улица, съответстващ на ПИ с идентификатор
07079.820.666 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка шест шест шест),
с площ 467 (четиристотин шестдесет и седем) кв.м., при съседи: имоти с идентификатори
07079.820.967, 07079.820.664, 07079.820.665, 07079.820.667, 07079.820.669 и
07079.820.668 по одобрена КК на гр. Бургас, за сумата 5860 (пет хиляди осемстотин и
шестдесет ) лева, без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнението е на етап издадена заповед №658/16.03.18г. на Кмета,
връчена и извършено плащане. Изготвен е съответния договор.
31. ОбС 08-00-6977 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в УПИ ХVII-458, в квартал 22 по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв.
Черно море, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
23

РЕШЕНИЕ:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Н.П.Ж. с ЕГН *** и
М.Л.Ж. с ЕГН ***, двамата с постоянен адрес: Област Бургас, Община Бургас,
кв.Рудник, ул. „П.Р. Славейков“ №34, чрез продажба на общинските идеални части от
недвижим имот, находящ се в кв.Рудник, гр.Бургас, актувани с Акт №4682/01.06.2007г.
за частна общинска собственост, представляващи 70/950 (седемдесет върху деветстотин
и петдесет) кв.м. идеални части от УПИ ХVІІ-458 (седемнадесет римско за имот с
планоснимачен номер четиристотин петдесет и осем), целият с площ 950 кв.м. в квартал
22 (двадесет и две) по общия план на кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас при граници
на целия имот: север – УПИ ХVІІІ-459, изток УПИ ХVІ-457, юг- улица, запад – улица, за
сумата 2 380 (две хиляди триста и осемдесет)лева, без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнението е на етап издадена заповед № 1012/23.04.18г. на Кмета,
връчена и извършено плащане. Изготвен е договор.
32. ОбС 08-00-6966 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлени
имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ I, УПИ III, УПИ VII
и УПИ VIII в кв. 27а по ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
I. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на
урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, по ПУП-ПРЗ на
Промишлена зона „Север“, град Бургас, одобрен с Решение №25-35-2/28.03.2017г. на
Общински съвет – Бургас, както следва:
1.
УПИ I в кв. 27а по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с площ 1690 кв.м,
отреден „За складово-производствени дейности“, при граници по ПУП-ПРЗ: УПИ II,
УПИ VIII, улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.626 по КККР на гр.
Бургас, с площ 1689 кв. м, начин на трайно ползване „незастроен имот за производствен,
складов обект“, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.605.625, 07079.605.628,
07079.605.627 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт № 8796/01.11.2017 г. за частна
общинска собственост.
2.
УПИ III в кв. 27а по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с площ 2338 кв.м,
отреден „За складово-производствени дейности“, при граници по ПУП-ПРЗ: УПИ II,
yлица, УПИ IV, УПИ VIII, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на
гр. Бургас, с площ 2338 кв. м, начин на трайно ползване „незастроен имот за
производствен, складов обект“, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.605.628,
07079.605.630, 07079.605.631, 07079.605.386, 07079.605.627 по КК на гр. Бургас, актуван
с Акт № 8781/02.10.2017 г. за частна общинска собственост.
3.
УПИ VII в кв. 27а по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с площ 2303 кв.
м, отреден „За складово-производствени дейности“, при граници по ПУП-ПРЗ: УПИ
VIII, УПИ IV, УПИ V, улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.630 по КККР
на гр. Бургас, с площ 2302 кв.м, начин на трайно ползване „незастроен имот за
производствен, складов обект“, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.605.625,
07079.605.632, 07079.605.631, 07079.605.629, 07079.605.628 по КК на гр. Бургас, актуван
с Акт № 8782/02.10.2017 г. за частна общинска собственост.
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4.
УПИ VIII в кв. 27а по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с площ 2416 кв.
м, отреден „За складово-производствени дейности“, при граници по ПУП-ПРЗ: УПИ I,
УПИ II, УПИ III, УПИ VII, улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.628 по
КККР на гр. Бургас, с площ 2416 кв.м, начин на трайно ползване „незастроен имот за
производствен, складов обект“, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.605.625,
07079.605.630, 07079.605.631, 07079.605.629, 07079.605.627, 07079.605.626 по КК на гр.
Бургас, актуван с Акт № 8780/02.10.2017 г. за частна общинска собственост, с обща
начална тръжна цена за четирите имота в размер на 560 500 (петстотин и шестдесет
хиляди и петстотин) лв., без ДДС.
II. Участниците в тръжната процедура следва да предложат:
1. Размер на инвестиция в имотите не по-малък от 950 000 (деветстотин и петдесет
хиляди) лева.
2. Разкриване на минимум 35 (тридесет и пет) нови работни места, след
построяване на обекта в имотите, предмет на продажба, като осигурят предложения брой
работни места по трудов договор в изградения обект и ги поддържат за срок не по-кратък
от 5 години.
III. В договора за продажба да бъдат включени минимум следните задължения за
купувача:
1. Да не извършва промяна в предназначението на имотите за срок от 10 години;
2. Да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно
предназначението на имотите по одобрен ПУП-ПРЗ;
3. Да изготви и представи в Община Бургас проектна документация в 4 (четири)
месечен срок от датата на сключване на договора;
4. Да започне строителството в имотите, предмет на продажба, не по-късно от 6
месеца от датата на издаване на строително разрешение;
5. Да извърши строителството на обекта и да го въведе в експлоатация в срок - 12
(дванадесет) месеца от датата на издаване на строително разрешение;
6. Максимален срок за реализация на инвестицията – 2 (две) години от датата на
издаване на строително разрешение;
7. Да реализира заявения размер на инвестицията в предложените срокове;
8. Да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение
на горепосочените условия;
9. Прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от договора за
продажба на трето лице, преди изтичане на 10-годишния срок да става само след изрично
съгласие на Общински съвет – Бургас;
10. (спряно със Заповед № РД-09-10 от 15.02.2018 г. на Областен управител на
област Бургас)
11. Да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за
всички форми на неизпълнение задълженията по договора (за извършване промяна в
предназначението и ползването на имотите и изградения обект, за въвеждане в
експлоатация на обекта след предложения срок);
12. Да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места –
за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за
страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;
13. Да се предвиди неустойка от минимум 30% от продажната цена за
неизпълнение размера на инвестицията.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Издадена е Заповед №907/16.04.2018 г. на Кмета за насрочване на търг.
Непроведен поради неподадени оферти.
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33. ОбС 08-00-6972 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен
имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ в кв. 43 по ПУППРЗ на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор
07079.605.246 по КККР на гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
I. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижим
имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ в кв. 43 по действащия
ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, одобрен с Решение № 8/15.12.2006
г. на Общински съвет-Бургас, изменен с Решение № 32-42/18.03.2010 г. на Общински
съвет-Бургас, целият с площ 5863 кв.м, отреден „За складова база за строителни
материали“, актуван с Акт № 8818/13.12.2017 г. за частна общинска собственост,
съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.246 по КККР на гр. Бургас, с площ 5862
кв.м, при съседи: 07079.605.528, 07079.605.532, 07079.605.386, 07079.605.369,
07079.605.574, с начална тръжна цена в размер на 375 600 (триста седемдесет и пет
хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.
II. Участниците в тръжната процедура следва да предложат:
1. Размер на инвестиция в имота не по-малък от 1 000 000 (един милион) лева.
2. Разкриване на минимум 7 (седем) нови работни места, след построяване на
обекта в имота, предмет на продажба, като осигурят предложения брой работни места по
трудов договор в изградения обект и ги поддържат за срок не по-кратък от 5 години.
III. В договора за продажба да бъдат включени минимум следните задължения за
купувача:
1. Да не извършва промяна в предназначението на имота за срок от 10 години;
2. Да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно
предназначението на имота по одобрен ПУП-ПРЗ;
3. Да изготви и представи в Община Бургас проектна документация в 4 (четири)
месечен срок от датата на сключване на договора;
4. Да започне строителството в имота, предмет на продажба, не по-късно от 6
месеца от датата на издаване на строително разрешение;
5. Да извърши строителството на обекта и да го въведе в експлоатация в срок - 12
(дванадесет) месеца от датата на издаване на строително разрешение;
6. Максимален срок за реализация на инвестицията – 2 (две) години от датата на
издаване на строително разрешение;
7. Да реализира заявения размер на инвестицията в предложените срокове;
8. Да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение
на горепосочените условия;
9. Прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от договора за
продажба на трето лице, преди изтичане на 10-годишния срок да става само след изрично
съгласие на Общински съвет – Бургас;
10. (спряно със Заповед № РД-09-8 от 15.02.2018 г. на Областен управител на
област Бургас)
11. Да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за
всички форми на неизпълнение задълженията по договора (за извършване промяна в
предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в
експлоатация на обекта в имота след предложения срок);
26

12. Да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места –
за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за
страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;
13. Да се предвиди неустойка от минимум 30% от продажната цена за
неизпълнение размера на инвестицията.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проведен търг. Издадена е Заповед № 1162/09.05.2018г. на Кмета за
спечелил търга, връчена на 25.05.18г. с указан тримесечен срок за
плащане – до 25.08.18г.
35. ОбС 08-00-6974 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Вземане на решение за отправяне на писмено предложение до
Министъра на образованието за предоставяне на помещения за временно
ползване за нуждите на Професионална гимназия по транспорт в сградата на
Професионална гимназия по корабоплаване и риболов „Св. Никола“ – гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено предложение до
Министъра на образованието за предоставяне на помещения за временно ползване за
нуждите на Професионална гимназия по транспорт в сградата на Професионална
гимназия по корабоплаване и риболов „Св. Никола“ – гр. Бургас, като
административният адрес на Професионална гимназия по транспорт се запазва, както
следва: бул. „Демокрация“ № 5, гр. Бургас.
2. Взаимоотношенията между страните да бъдат уредени чрез подписване на
споразумение, в което те декларират намерението си за съвместно ползване и
поддържане на сградата и прилежащите й площи, находяща се на ул. „Индустриална“ №
1, гр. Бургас.

------------------------------------------------------------------------------------------------Решението е изпълнено. С разрешение на министъра на образованието
и науката Професионална гимназия по транспорт ползва помещения в
Професионална гимназия по корабоплаване и риболов „Св. Никола“.
Между двете гимназии е подписано споразумение, в което двете
гимназии са си разпределили разходите по поддържане на сградата и
прилежащите й площи в зависимост от ползването.
36. ОбС 08-00-6958 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Преобразуване на Основно училище „Св. Климент Охридски“
– кв. Рудник в Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – кв. Рудник
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено предложение до
Министъра на образованието и науката за преобразуване на Основно училище „Св.
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Климент Охридски“ – кв.Рудник в Обединено училище „Св. Климент Охридски“ –
кв.Рудник, считано от 01.09.2018 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В изпълнение на решението е отправено е предложение и със заповед
РД 14-20/07.03.2018г. Основно училище „Св. Климент Охридски“ –
кв.Рудник е преобразувано в Обединено училище „Св. Климент
Охридски“ – кв.Рудник, считано от 01.09.2018 г.
40. ОбС 08-00-6992 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Провеждане на учредително събрание на организация за
управление на Бургаски туристически регион
РЕШЕНИЕ:
I. Определя Кмета Димитър Николов, а в негово отсъствие Заместник-кмета по
„Култура и образование“ – Йорданка Ананиева за представител на Община Бургас в
Учредителното събрание на Организация за управление на Бургаски черноморски
туристически район.
II. Дава съгласие представителят на Община Бургас по предложения в поканата
дневен ред да предложи проекти на решения и гласува по следния начин:
1. Приемане на решение за учредяване на Организация за управление на Бургаски
черноморски туристически район
Проект на решение: „Учредява организация за управление на Бургаски
черноморски туристически район“ - ЗА
2. Приемане устав на организацията
Проект на решение: „Приема Устав съгласно приетия от Общински съвет Бургас
проект“ - ЗА;
3. Избор на Управителен съвет на организацията
Проект на решение: Предлага г-н Живко Табаков за представител на Община
Бургас в управителния съвет на организацията и Избира управителен съвет на
организацията, в чийто състав е включен представителя на община Бургас – ЗА;
4. Избор на Контролен съвет на организацията
Проект за решение: „Избира Контролен съвет на организацията“ – ЗА.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Учредителното събрание на Организация за управление на Бургаски
черноморски туристически район като представител на Община
Бургас присъства Йорданка Ананиева. Представителят на Община
Бургас гласува по следния начин:
-

Приемане на решение за учредяване на Организация за управление на
Бургаски черноморски туристически район
Проект на решение: „Учредява организация за управление на Бургаски
черноморски туристически район“ – ЗА
Приемане устав на организацията
Проект на решение: „Приема Устав съгласно приетия от Общински съвет
Бургас проект“ - ЗА;
Избор на Управителен съвет на организацията
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Проект на решение: Предлага г-н Живко Табаков за представител на
Община Бургас в управителния съвет на организацията и Избира управителен
съвет на организацията, в чийто състав е включен представителя на община Бургас
– ЗА;
Избор на Контролен съвет на организацията
Проект за решение: „Избира Контролен съвет на организацията“ – ЗА.
41. ОбС 08-00-6995 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Даване на съгласие с оценката на непарична вноска в капитала
на акционерно дружество „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ Ад с
вносител Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
I. Внася като непарична вноска в капитала на „Индустриален и логистичен парк –
Бургас“ АД ЕИК 201847598 следните имоти:
1. УПИ VII – 72 /седми римско за имот седемдесет и две/, кв. 4А по ПУП – ПРЗ
на ПЗ „Юг“, гр. Бургас, отреден „За спорт, атракции, благоустрояване и
инфраструктура“, с идентификатор 07079.663.700 по КК на гр. Бургас, с площ 60916
кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начина на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс при граници на имота по ПУП – ПРЗ: УПИ
XII -36, улица, улица, УПИ VIII-72, УПИ XI-66, УПИ IX-72, улица, Бургаско езеро, кв.
4А и по КК, както следва: 07079.663.697, 07079.663.674, 07079.663.671, 07079.663.661,
07079.663.701, 07079.663.673, 07079.663.36, съгласно Акт за частна общинска
собственост №8806/05.12.2017 г. и скица по КК на гр. Бургас №15-635353/14.12.2017 г.
2. УПИ VIII – 72 /осми римско за имот седемдесет и две/, кв. 4А по ПУП – ПРЗ на
ПЗ „Юг“, гр. Бургас, отреден „За инженерно-техническа инфраструктура“, с
идентификатор 07079.663.673 по КК на гр. Бургас, с площ 2519 кв. метра, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начина на трайно ползване: за друг вид
застрояване, при граници на имота по ПУП – ПРЗ: УПИ VII-72, улица, УПИ IX-72, кв.
4А и по КК, както следва: 07079.663.701, съгласно Акт за частна общинска собственост
№8807/05.12.2017 г. и скица по КК на гр. Бургас №15-635335/14.12.2017 г.
3. 130 232/176347 (сто и тридесет хиляди двеста тридесет и две от сто седемдесет
и шест хиляди триста четиридесет и седем) кв. метра ид. части от УПИ X – 73,601 /десети
римско за имоти седемдесет и три и шестстотин и едно/, кв. 4А по ПУП – ПРЗ на ПЗ
„Юг“, гр. Бургас, отреден „За спорт, атракции и инфраструктура“, с идентификатор
07079.663.671 по КК на гр. Бургас, целият с площ 176 347 кв. метра, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начина на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс при граници на имота по ПУП – ПРЗ: УПИ VII-72, кв.4А,
улица, VII-29, кв.2, ПИ с идентификатор 07079.663.69;ПИ с идентификатор 07079.663.65,
ПИ 07079.663.74 и ПИ 07079.663.68 и по КК, както следва: 07079.663.68, 07079.663.699,
07079.663.74,
07079.663.69,
07079.663.65,
07079.663.701,
07079.663.678,
07079.663.700,07079.663.697, съгласно Акт за частна общинска собственост
№8808/05.12.2017 г. и скица по КК на гр. Бургас №15-635894/14.12.2017 г.
4. УПИ IX-72/девет римско за имот седемдесет и две/, кв. 4А по ПУП – ПРЗ на ПЗ
„Юг“, гр. Бургас, отреден „За научно-изследователски и технологичен център, бизнес
инкубатор“, с идентификатор 07079.663.674 по КК на гр. Бургас, с площ 9858 кв.
метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начина на трайно ползване:
за друг обществен обект, комплекс при граници на имота по ПУП – ПРЗ: УПИ XI -72,
улица, VII-72, кв. 4А и по КК, както следва: 07079.663.701, 07079.663.661, 07079.663.700,
съгласно Акт за частна общинска собственост №8809/05.12.2017 г. и скица по КК на гр.
Бургас №15-635340/14.12.2017 г.
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II. Дава съгласие с оценката на непаричната вноска общо в размер на 5 157 500 лв.
/пет милиона сто петдесет и седем хиляди и петстотин лева/, определена в заключението
на вещите лица, назначени от Търговски регистър към Агенцията по вписванията с Акт
за назначаване на вещи лица № 20171220100651/28.12.2017 година.
III. Дава съгласие за увеличаване капитала на „Индустриален и логистичен парк –
Бургас“ АД ЕИК 201847598 с 5 157 500 лв. /пет милиона сто петдесет и седем хиляди и
петстотин/ лева чрез издаване нови 515 575 /петстотин и петнадесет хиляди, петстотин
седемдесет и пет/ поименни акции, всяка на стойност 10 /десет/ лева, които да бъдат
придобити от Община Бургас.
IV. Дава съгласие кметът на Община Бургас да отправи покана до Министъра на
икономиката за увеличаване акционерното участие от страна на държавата чрез парична
или непарична вноска, с цел запазване съотношението в капитала дружеството между
община и държава.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изготвено и изпратено е писмо - покана изх. №91-00-42/03.05.2018 г. до
Министъра на икономиката, до Изпълнителния директор на
Национална компания индустриални зони и до областен управител на
област Бургас за увеличаване капитала на Индустриален и логистичен
парк – Бургас чрез непарична вноска. Към настоящия момент
капиталът на дружеството не е увеличен, поради законови пречки.
Изчаква се приемане на промени в Закона за държавната собственост.
42. ОбС 08-00-7017 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на
физическо лице – Н. С. П., чрез майка й Калояна Костадинова Канариева
РЕШЕНИЕ:
1. Да се предостави на Н.С.П., ЕГН *** чрез майка й К.К.К., ЕГН *** с постоянен
адрес гр. Бургас, ж.к. “Братя Миладинови” бл. 17, вх. 1, ет. 11, ап. 48, еднократно сума
от 2 000 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска
предварително изпълнение на настоящото решение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гласуваните помощи са регистрирани в СФУК на Община Бургас на
08.02.2018 г. с искане за извършване на разход.
43. ОбС 08-00-7018 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на
физическо лице – Росен Петров Петров чрез Галина Анастасова Ичеренска
РЕШЕНИЕ:
1. Да се предостави на Р.П.П., ЕГН ***, чрез Г.А.И., ЕГН *** с постоянен адрес
гр. Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 20, еднократно сума от 2 000 (две хиляди) лева,
за неотложни здравни нужди.
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2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска
предварително изпълнение на настоящото решение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гласуваните помощи са регистрирани в СФУК на Община Бургас на
08.02.2018 г. с искане за извършване на разход.
45. ОбС 08-00-7025 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на
„Комплексен онкологичен център /КОЦ/–Бургас“ ЕООД за изграждане на
„Онкологичен корпус“ на „КОЦ–Бургас“ ЕООД в имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ V-339 в кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас,
съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.339 по КККР на гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Да се учреди в полза на „Комплексен онкологичен център–Бургас“ ЕООД с
ЕИК 000053191, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 86,
представлявано от Управителя – д-р Христо Дечев Дечев, безвъзмездно, безсрочно право
на строеж за изграждане на „Онкологичен корпус“ на „КОЦ–Бургас“ ЕООД със
застроена площ – 754,32 (седемстотин петдесет и четири цяло и тридесет и два) кв.м и
разгъната застроена площ – 5439,49 (пет хиляди четиристотин тридесет и девет цяло и
четиридесет и девет) кв.м, съгласно технически инвестиционен проект по част
„Архитектурна“, одобрен на 11.01.2018 г. от Гл. архитект на Община Бургас, в УПИ V339 (пет римско, отреден за имот с планоснимачен номер триста тридесет и девет) в
кв.135Б (сто тридесет и пет „б“) по действащия ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, актуван с
Акт за частна общинска собственост № 7764/14.02.2014 г., вписан в Служба по
вписванията–Бургас с № 62, том 6, Вх. рег.№ 1971 от 26.02.2014 г., целият с площ 1190
кв.м, с отреждане „за здравно обслужване“, при граници: североизток – УПИ ХVІ-338,
югоизток – улица, югозапад – улица, северозапад – УПИ ІІІ-279, съответен на ПИ с
идентификатор 07079.608.339 (нула седем нула седем девет точка шест нула осем точка
три три девет) и с площ 1190 кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № КД14-02-228/12.02.2014 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, при съседи: 07079.608.332,
07079.608.338, 07079.608.320.
2. На основание чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението по т.1.

------------------------------------------------------------------------------------------------Решението е изпълнено. Сключен е договор от 30.03.2018г., вписан с
№93, том 12, вх.рег. № 4317 от 04.04.2018г. в СВ –Бургас.
48. ОбС 08-00-7030 Докладна записка от Георги Дражев – Председател на
Комисията по международно сътрудничество, оперативни програми и
неправителствени организации, относно: Даване на съгласие за одобряване на
споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и град
Сумгаит, Азербайджан
РЕШЕНИЕ:
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Одобрява проект на Споразумение за побратимяване между град Бургас и град
Сумгаит, Азербайджан, което да бъде подписано от Кмета на Община Бургас – Димитър
Николов.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

След приемане на решението на Общински съвет Бургас за подписване
на споразумение за сътрудничеството има двупосочна кореспонденция
между кметовете на двата града и посолството на Азербайджан в
София.
По инициатива на Н. Пр. Наргиз Гурбанова, посланик на
Азербайджан в България бяха проведени Дни на Азербайджан в Бургас
с богата културна програма. Поради невъзможност на кмета на
Сумгаит да присъства на Дните на Азербайджан, споразумението за
побратимяване е изпратено по дипломатически път и се очаква
подписано копие от него да бъде върнато на Община Бургас.
49. ОбС 08-00-7031 Докладна записка от Георги Дражев – Председател на
Комисията по международно сътрудничество, оперативни програми и
неправителствени организации, относно: Даване на съгласие за одобряване на
споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и
Югозападен район на гр. Москва
РЕШЕНИЕ:
Одобрява проект на Споразумение за побратимяване между град Бургас и
Югозападен район на гр. Москва, което да бъде подписано от Кмета на Община Бургас
– Димитър Николов.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Осъществени са 3-три срещи от Председателят на комисията по
международни отношения в Общински съвет Бургас г-н Дражев с
двама заместници на кмета на района Е. Волков. Коментирани са теми
свързани със задълбочаването на взаимоотношенията между двете
области, както и откриването на представителен български магазин
там за традиционни местни стоки.
Постигнати са договорености през септември 2018 да бъде осъществена
визата, с цел подписване на споразумение за сътрудничество, поради
изтичане на давността на предходното.
50. ОбС 08-00-7032 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за
избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III – БУРГАС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ:
1. Да бъде проведен конкурс за възлагане на управлението на „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР III - БУРГАС“ ЕООД при следните етапи:
1.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите,
които отговарят на поставените изисквания;
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1.2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за тригодишен период, като лечебното заведение предоставя на
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета,
числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен при обявяване на
конкурса. До третия етап от конкурса – събеседване, се допускат кандидати, получили
средноаритметична оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50;
1.3. Събеседване с кандидатите, изразяващо се в защита на програмата за
развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период по т. 2 и познаване
на здравното законодателство.
2. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за
допускане до участие в конкурса:
2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по
медицина, с призната специалност
2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар
2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани.
3. Кандидатите в срок до 30 дни от публикуването на обявата за конкурса след
влизането в сила на настоящото решение, да представят в Център за административно
обслужване /деловодството/ на Община Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул.
Александровска № 26, следните документи: заявление за участие; свидетелство за
съдимост; професионална автобиография; копие от документ за завършено образование;
копия от документи за трудов стаж и професионален опит; копие от дипломи за
придобита специалност. Обявата за конкурса ще се публикува в интернет страницата на
Община Бургас – www.burgas.bg, един централен и два местни всекидневника и се
поставя на информационните табла на Община Бургас.
4. Конкурсът ще се проведе в първия присъствен ден след крайния срок за
получаване на заявленията за участие, в централната сграда на Община Бургас, находяща
се на ул. Александровкса № 26, ет. 3, ст. 308. Точният час за провеждане на конкурса ще
бъде определен в обявата. При промяна в датата, часа и и място на провеждане на
конкурса, кандидатите следва да бъдат своевременно.
5. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, част от
документите за участие в конкурса по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения.
6. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия, в състав от 5 души и 2
резервни членове, от които един правоспособен юрист – общински съветник, един
магистър по медицина – общински съветник, един представител на Регионална здравна
инспекция - гр. Бургас и двама представители на общинска администрация, определени
със заповед на Kмета на общината.
7. Избира двама представителя на общински съвет в комисията за провеждане на
избора, както следва:1. Костантин Йорданов Луков; 2. Антонио Христов Душепеев.
8. Делегира на Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, да извърши
необходимите действия за провеждане на конкурса.
9. Дава съгласие да се сключи допълнително споразумение към договор за
прокура № 08-00-1519/1/ 02.01.2018 г., между „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС“
ЕООД и Христо Димитров Вълчев съгласно приложения проект.
10. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска
предварително изпълнение на настоящото решение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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След публикуване на 16.02.2018 г. на обява с условията на конкурса и
изтичането на минималния 30-дневния срок, конкурсът е проведен на
03.04.2018 г., като работата на комисията е обективирана в протокол от
същата дата. Допълнително споразумение към договора за прокура №
08-00-1519/1/ 02.01.2018 г. е сключено на 02.02.2018 г.
На 02.02.2018г. е сключено допълнително споразумение № 08-00-1519/3/
02.02.2018 г. към договор за прокура № 08-00-1519/1/ 02.01.2018 г., между
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС“ ЕООД и Христо Димитров
Вълчев
Със заповед на кмета на Община Бургас в състава на комисията за
провеждане на конкурс за избор на управител са включени двама
представители на общинска администрация. Към настоящия момент
конкурсната процедура е приключила и съгласно последващо решение
на общински съвет по т.20 от заседание, проведено на 24.08.2018г. е
подписан договор за възлагане на управлението с №94-0117337/28.05.2018 г. между „Медицински център III Бургас“ ЕООД и д-р
Христо Димитров Вълчев със срок от 3 години. Цитирания договор е
вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписвания на
30.06.2018г.
Протокол № 38 от проведеното на 27.02.2018 година заседание
5. ОбС 08-00-7093 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение
по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проект по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедурата BG05M9OP0012.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване“.
2. Дава съгласие да се предоставят за нуждите на Дневен център за лица с
увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор 07079.620.143.2.34 по КК на гр.
Бургас, находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл.42, вх.4, партер, със
застроена площ 117,51 кв. м и СОС с идентификатор 07079.620.143.2.35 по КК на гр.
Бургас, находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл.42, вх.4, партер, със
застроена площ 333,37 кв. м за времето на изпълнение на проекта и със срок не по-малко
от 6 месеца след приключването му.
3. Дава съгласие за създаване на функциониращ Дневен център за лица с
увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания;
4. Дава съгласие за поддържане на подкрепящите услуги, в т.ч. интегрирани
междусекторни услуги в общността за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след
приключване на проекта.
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------------------------------------------------------------------------------------------------В изпълнение на решението е подписан запис на заповед. Подготвено е
искане за авансово плащане.
22. ОбС 08-00-7091 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие
в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне
на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
РЕШЕНИЕ:
І. Упълномощава Кмета на Община Бургас, представител по Закона за водите с
право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание
на Асоциацията по В и К – Бургас, както следва:
1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за
2017 г. – „ЗА“;
2. На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на
асоциацията за 2017 г. – „ЗА“;
3. Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема годишния
финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2017 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за
счетоводството– „ЗА“;.
4. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема бюджета на асоциацията за 2018 г. (размер на
вноската на държавата – 15 000 лв. и размер на общинските вноски съобразно
процентното съотношение на гласовете им в общото събрание, или общо 42 857,14 лв.)
– „ЗА“;
5. Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас) съгласува
Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2018
г. – „ЗА“;
II. Определя г-жа Руска Димитрова Бояджиева, заместник-кмет „Европейски
политики, околна среда“, а при нейно отсъствие инж. Чанка Иванова Коралска –
заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за представител на
Община Бургас в редовното заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас,
при невъзможност на Кмета на Община Бургас да участва лично в Общото събрание на
Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения.
III. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на
решението по т. II, предвид фиксираната от Областния управител на Област Бургас дата
за провеждане на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас.

------------------------------------------------------------------------------------------------В изпълнение на решението, г-жа Руска Димитрова Бояджиева,
заместник-кмет
„Европейски
политики,
околна
среда“
е
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представлявала Община Бургас на редовно заседание на общо събрание
на Асоциацията по ВиК-Бургас.
24. ОбС 08-00-7085 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС
при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане
на конкурси за избор на управители на „СБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД и ЦПЗ „Проф. д-р Иван Темков“ ЕООД и удължаване на сроковете на действащите
правоотношения с управителите на „ЦКВЗ – Бургас“ ЕООД и „КОЦ – Бургас“
ЕООД
РЕШЕНИЕ:
1. Да бъдат проведени конкурси за възлагане на управлението на
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания – Бургас“ ЕООД, ЕИК 000053088 и „Център за психично здраве Проф.
Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД ЕИК 000053202 при следните етапи:
1.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания, като до втория етап на съответния конкурса ще бъдат допуснати
кандидатите, които отговарят на поставените изисквания;
1.2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
съответното лечебно заведение за тригодишен период, като лечебното заведение
предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата,
бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен при
обявяване на конкурса. До третия етап от конкурса – събеседване, се допускат кандидати,
получили средноаритметична оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50;
1.3. Събеседване с кандидатите, изразяващо се в защита на програмата за
развитието и дейността на съответното лечебно заведение за тригодишен период по т.
1.2 и познаване на здравното законодателство.
2. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите за
управители, за допускане до участие в съответния конкурс:
2.1. Кандидатите за управител на „Специализирана болница за активно лечение
на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас" ЕООД следва: да притежават
образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и квалификация по
здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по
икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност
или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за
висшето образование в областта на здравния мениджмънт; да имат най-малко пет години
трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен "магистър" по медицина, да имат придобита специалност; да не
са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен
ако са реабилитирани;
2.2. Кандидатите за управител на „Център за психично здраве Проф. Д-р Иван
Темков – Бургас“ ЕООД ЕИК 000053202 следва: да бъдат лице с образователноквалификационна степен „магистър“ по медицина и с квалификация по здравен
мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по
икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност
или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за
висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Ако кандидатите ще
изпълняват функциите и по ръководене на лечебната дейност – следва да са лекари с
призната специалност по психиатрия“; да имат най-малко пет години трудов стаж в
областта на изискуемото висше образование; да не са осъждани на лишаване от свобода
за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
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3. Кандидатите за съответния конкурс в срок до 30 дни от публикуването на
обявата за конкурса след влизането в сила на настоящото решение, да представят в
Център за административно обслужване (деловодството) на Община Бургас, находящ се
в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, следните документи: заявление за участие;
свидетелство за съдимост; професионална автобиография; копие от документ за
завършено образование; копия от документи за трудов стаж и професионален опит;
копие от дипломи за придобита специалност; документ за квалификация по „здравен
мениджмънт” по смисъла на § 3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона
за лечебните заведения. Обявата за конкурса ще се публикува в интернет страницата на
Община Бургас – www.burgas.bg, един централен и два местни всекидневника (един
печатен и един електронен) и се поставя на информационните табла на Община Бургас.
Заявлението за участие в съответния конкурс, ведно с посочените документи за подбор
се подават в запечатан плик. Програмата за развитието и дейността на лечебното
заведение за тригодишен период се поставя в отделен запечатан плик. Двата плика
следва да се поставят в общ плик, който се входира и регистрира в деловодната система
на Община Бургас.
4. Всеки от конкурсите ще се проведе в първия присъствен ден след крайния срок
за получаване на заявленията за участие, в централната сграда на Община Бургас,
находяща се на ул. „Александровска“ № 26, ет. 3, ст. 308. Точният час за провеждане на
конкурса ще бъде определен в обявата. При промяна в датата, часа и място на
провеждане на конкурса, кандидатите следва да бъдат своевременно.
5. Утвърждава проекти на договори за възлагане на управлението на
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания –
Бургас“ ЕООД и „Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД,
част от документите за участие в конкурса по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
6. Оценяването на кандидатите по двата конкурса да се извърши от комисии,
всяка в състав от 5 души и 2 резервни членове, от които един правоспособен юрист –
общински съветник, един магистър по медицина – общински съветник, един
представител на Регионална здравна инспекция - гр. Бургас и двама представители на
общинска администрация, определени със заповед на Kмета на общината.
7. Избира двама представителя на общински съвет в комисиите за провеждане на
избора, както следва:1. Костантин Луков; 2. Антонио Душепеев.
8. Делегира на Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, да извърши
необходимите действия за провеждането на конкурсите.
9. Дава съгласие за сключване на допълнително споразумение към договор за
възлагане на управлението № 19-00-67/ 08.05.15г. между „Център за кожно –
венерически заболявания – Бургас“ ЕООД, ЕИК 000053184 чрез Кмета Димитър
Николов Николов и д-р Невяна Пейчева Йотова съгласно приложения проект.
10. Дава съгласие за сключване на допълнително споразумение към договор за
възлагане на управлението № № 94-01-1699/1/ 18.03.15 г. между „Комплексен
онкологичен център – Бургас“ ЕООД, ЕИК 000053191 чрез Кмета Димитър Николов
Николов и д-р Христо Дечев Дечев съгласно приложения проект.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

След публикуване на 23.03.2018 г. на обявите с условията на конкурсите
и изтичането на минималния 30-дневния срок, конкурсите са
проведени на 25.04.2018 г., като работата на комисията е обективирана
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в протоколи от 02.05.2018 г. Допълнителните споразумения към
договорите за управление с „КОЦ – Бургас“ ЕООД и „ЦКВЗ – Бургас“
ЕООД са сключени съответно на 16.03.2018 г. и на 08.05.2018 г. предвид
сроковете на изпълнение на основните договори.
26 .ОбС 08-00-7129 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Избор на управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. ИЗБИРА ЖИВКО ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ, с адрес: гр. Бургас, ул. „Пиротска“,
№*, вх.*, ет.* за управител на „Бургаски пазари“ ЕООД за срок от 3 години, считано от
22.03.2018 г.
2. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството,
но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи договор за възлагане
управлението на „Бургаски пазари“ ЕООД с Живко Иванов Панайотов, съгласно
утвърдения образец №2 към приложение №1 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански
дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 22.03.2018г. е подписан договор №08-00-221/1/22.03.2018 г., за
възлагане на управлението на „Бургаски пазари“ ЕООД с Живко
Иванов Панайотов. С писмо № 61-00-82/02.04.2018г. копие от
цитирания договор, с приложени към него декларации по чл.12, т.1 и
т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси е изпратен до председателя на Общински съветгр.Бургас.
Протокол № 39 от проведеното на 27.03.2018 година заседание
8. ОбС 08-00-7162 Докладна записка от Евгений Мосинов – председател на
комисия, определена с решение на Общински съвет – Бургас по т.5
(Протокол №36) и Заповед №198/22.01.2018 г. на кмета на Община Бургас,
относно: Комисия за изменение и допълнение на концесионни договори за
спирките от масовия градски транспорт
РЕШЕНИЕ:
I. Дава съгласие да се сключат допълнителни споразумения към договорите за
отдаване на концесия на спирки от масовия градски транспорт, с № 91-00685/4/02.09.2010г и № 91-00-685/4/02.09.2010г., на основание чл.141, ал.1 от Закона на
концесиите, и Раздел XIX, т.7 от договорите, с които страните се съгласяват да бъде
променен размера на концесионното плащане, като в раздел IX РАЗМЕР, СРОКОВЕ И
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ, променя т.3 както следва:
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1. В договор № 91-00-696/02.09.2010г. - т 3. Годишното концесионно плащане е в
размер на 12,05% от общия оборота на концесионера за предходната година, но не помалко от 41 703,36 лева.
2. В договор № 91-00-685/4/02.09.2010г. т 3. Годишното концесионно плащане е в
размер на 11,74% от общия оборота на концесионера за предходната година, но не помалко от 41 427,17 лева.
II. Актуализира приложените към концесионните договори Таблици 1 към
договор № 91-00-696/02.09.2010г и Таблица 2, към договор№ 91-00-685/4/02.09.2010г., с
указани типове спирки, съобразно предвижданията на новата транспортна схема и
реализираните инвестиционни намерения, съгласно приложение 1 и приложение 2 към
настоящата докладна записка, които стават неразделна част от договорите за концесия.
III. Дава съгласие кметът на община Бургас да подпише допълнителни
споразумения, съгласно приетите решения и приложените проекти.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 21.05.2018г. са подписани допълнителни споразумения с номера №
91-00-696/2/21.05.2018 г. и № 91-00-685/10/21.05.2018 г. към договори за
отдаване на концесия на спирки от масовия градски транспорт,
разположени съответно в Зона 1 и Зона 2. Копие от цитираните
споразумения са изпратени за публикуване в Националния
концесионен регистър и в Държавен вестник, съгласно изискванията
на Закона за концесиите.
9. ОбС 08-00-7170 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за
осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас по
оперативни програми, проекти съфинансирани от Национален Доверителен
Еко Фонд, ПУДООС и проекти съфинансирани чрез финансов инструмент
JESSICA
,РЕШЕНИЕ:
1. Община Бургас да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен
общински дълг с цел реализация на проекти: „Подобряване качеството на
професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в
шест професионални гимназии в гр. Бургас“, съфинансиран от Оперативна програма
„Региони в растеж 2014-2020“; „Подобряване качеството на образованието чрез
модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап“, съфинансиран
от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“; "Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на уличното осветление в к-с Изгрев - гр. Бургас", съфинансиран
от Националния Доверителен Екофонд; "КПС и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ
Ветрен", съфинансиран по ПУДООС; "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ,
ж.к. Възраждане и ж.к. Меден рудник- етап І"", съфинансиран по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020; "Обновяване на градска жизнена среда в северна
промишлена зона и южна промишлена зона"", съфинансиран по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020; „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол
с трибуни и обслужващи сгради в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж.к. Славейков“,
съфинансиран от финансов инструмент JESSICA, посредством Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007-2013; "Изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията
северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, община Бургас", съфинансиран от
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Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“, при следните
основни параметри:
- Максимален размер на дълга – 10 330 363.00 (десет милиона триста и тридесет
хиляди триста шестдесет и три лева)
- Валута на дълга – лева
- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
- Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 96 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
- Максимален лихвен процент – да се предвиди максимален лихвен процент, но
не повече от 4%
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
- Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Бургас, по чл. 45, ал. 1, т. 1,
букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения
на община Бургас по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните
финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
2. Община Бургас да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен
общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на водопроводна мрежа за
минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас, одобрен за финансиране
по пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води на Националния
Доверителен Екофонд, при следните основни параметри:
- Максимален размер на дълга – 669 637.00 (шестстотин шестдесет и девет
хиляди шестстотин тридесет и седем лева)
- Валута на дълга – лева
- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
- Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 96 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
- Максимален лихвен процент – да се предвиди максимален лихвен процент, но
не повече от 4%
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
- Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Бургас, по чл. 45, ал. 1, т. 1,
букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на
община Бургас по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси,
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и
бъдещи, също са обект на особен залог;
3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бургас да подготви исканията за
кредит, да ги подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договорите за кредит
и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и
фактически действия за изпълнение на решенията по т. 1 и т.2.
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4. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска
предварително изпълнение на настоящото решение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решението е изпълнено. Сключени са договори за кредит 967/12.04.2018
и 968/12.04.2018 г.

14. ОбС 08-00-7163 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет
„Европейски политики, околна среда“, относно: Упълномощаване Кмета на
Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният
размер на авансово плащане по проект: „Създаване на условия за разкриване на 5
нови социални услуги на територията на община Бургас”, ДБФП №
BG16RFOP001-5.001-0026-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на
деинституционализацията на грижите за деца“
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас за издаване на
запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройство, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на
авансовото плащане по проект: „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални
услуги на територията на община Бургас“, ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0026-C01,
одобрен по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., процедура
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“ в
размер на 536 595,70 лв. (петстотин тридесет и шест хиляди петстотин деветдесет
и пет лева и седемдесет ст.) лв. или 35 % от стойността на предоставената безвъзмездна
финансова помощ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решението е изпълнено и е подписана запис на заповед. Подготвено е
искане за авансово плащане.
15. ОбС 08-00-7181 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-51 в кв.6 по плана на в.з.
Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор
07079.832.51 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската
идеална част от имота
РЕШЕНИЕ:
Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, Т.Г.Я., с ЕГН *** и
Н.К.Я., с ЕГН ***, двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Дебелт“ №*, чрез продажба
на общинските 120/720 (сто и двадесет от седемстотин и двадесет) кв.м ид.ч. от УПИ ІІ51 (две римско, отреден за имот с планоснимачен номер петдесет и едно) в кв.6 (шест)
по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен
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със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с
площ 720 (седемстотин и двадесет) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при
граници: север – улица, изток – УПИ ІІІ-50, юг – УПИ VІІ-57 и УПИ VІІІ-57а, запад –
УПИ І-52, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.51 (нула седем нула седем девет
точка осем три две точка пет едно) и с площ 715 (седемстотин и петнадесет) кв.м по
КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-6575-07.09.2017 г. на Началника на
СГКК–гр. Бургас, при съседи: 07079.832.171, 07079.832.57, 07079.832.58, 07079.832.50,
07079.832.179, 07079.832.52, актувани с Акт за частна общинска собственост №
1997/27.01.2000 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 284, том 6, Вх. рег.№
13017 от 21.08.2007 г., за сумата от 4790 (четири хиляди седемстотин и деветдесет)
лева, без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В изпълнение на решението е издадена Заповед №1729/25.06.18г. г. на
Кмета, извършено плащане. Подготвя се сключването на договор.
16. ОбС 08-00-7183 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска
идеална част от недвижим имот, представляващ ½ ид. част от самостоятелен обект
в сграда (СОС) с идентификатор 07079.651.181.2.2 по КК на гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинската
собственост на Община Бургас за 2018г., приета по т.1 от дневния ред на проведеното на
30.01.2018г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №37) в частта на раздел
ІІ, „Продажби по реда на ЗОС, без търг“, с нова т.29 - ½ идеална част от самостоятелен
обект в сграда (СОС) с идентификатор 07079.651.181.2.2 по одобрена КК на гр. Бургас,
представляващ търговски обект със застроена площ 37 кв.м, с предназначение – за
търговска дейност /Кафе/, актуван с Акт №8431/08.06.2016г. за частна общинска
собственост.
2. Да се продаде на „БУЛФАРМА“ ООД, с ЕИК 112064200, със седалище и адрес
на управление: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея“ №5, представлявано от Никола
Михайлов Тиков в качеството му на Управител, недвижим имот, представляващ ½
идеална част от самостоятелен обект в сграда (СОС), с идентификатор 07079.651.181.2.2
по КК на гр. Бургас, целият със застроена площ 37 кв.м, с предназначение – за търговска
дейност /Кафе/, находящ се в сграда с идентификатор 07079.651.181.2 по КК, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта 07079.651.181.2.1, за сумата 26 500 (двадесет и шест хиляди и петстотин) лева, без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Издадена е Заповед №1165/09.05.18 г. на Кмета за определяне на
купувач и определяне на цената на имота. Тече тримесечен срок за
плащане.
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18. ОбС 08-00-7182 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска
собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност – Сдружение „Самотна майка“
РЕШЕНИЕ:
Да се предостави под наем на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност „Самотна майка“, вписано с решение от 27.06.1994г. в
Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под №26, том 1, стр. 170 по ф.д.
2936/1994г., ЕФН 0294029361, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Изгрев“, бл. 53, партер между вх. 8 и вх. 10, представлявано от Йовка Тонева Славова Председател на УС, за временно и възмездно ползване на част от обект - частна общинска
собственост, находящ се на партерния етаж на жилищен блок 1Б в ж.к. „Славейков“, гр.
Бургас, до вх. 2, представляваща помещение №1 (зад вх. 1) с площ 23,13 (двадесет и три
цяло и тринадесет) кв.м, при граници на помещението: север – магазин, изток – вх.1, юг
– помещение №2 (зад вх. 2), запад – външен зид, за срок от 5 (пет) години, при заплащане
на месечен наем в размер на 36,43 (тридесет и шест лева и четиридесет и три стотинки)
лева, без ДДС.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решението е изпълнено. Сключен е договор на 02.07.2018г.
19. ОбС 08-00-7179 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС
при Община Бургас, относно: Избор на управител на „Комплексен онкологичен
център – Бургас“ ЕООД
РЕШЕНИЕ:
І. Утвърждава предложеното от комисията, назначена със Заповед № 425/
20.02.2018 г. на Йорданка Бенова – Ананиева за Кмет на Община Бургас съгл. Заповед
№ 400/ 16.02.2018 г., класиране от проведен конкурс за възлагане управлението на
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 000053191:
На първо място: Проф. д-р Христо Стоянов Бозов със средноаритметична оценка
от разработката му и от проведеното събеседване – 5.50;
На второ място: д-р Десимир Стефанов Стоянов със средноаритметична оценка
от разработката му и от проведеното събеседване – 5.00;
На трето място: д-р Стоян Филипов Стоянов и д-р Тодор Славов Ангелов, като и
двамата са със средноаритметична оценка от разработките им и от проведеното
събеседване – 4.63.
На основание чл. 8, ал. 6 от Наредбата, д-р Христо Дечев Дечев не e класиран,
предвид средноаритметичната оценка от разработката му и от проведеното събеседване
– 4.38.
На основание чл. 8, ал. 3 от Наредбата кандидатите д-р Евгени Евтимов Гяуров и
д-р Николай Веселинов Киселков не бяха допуснати до третия етап на конкурса предвид
средноаритметичната оценка от разработката на всеки от тях – 4.25, и двамата не са
класирани.
II. Избира Проф. д-р Христо Стоянов Бозов, ЕГН***, притежаващ: диплома за
висше образование №*. за придобиване на специалност „Лекар“, издадена от
Медицинска академия Висш медицински институт гр. Варна; диплома №*. за призната
специалност „Анестезиология и реанимация“ от Медицинска академия, София;
свидетелство за призната специалност „Военна токсикология“, Серия А, № * от
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Военноморска академия , Рег. №*.; диплома за висше образование , образователноквалификационна степен „Магистър“, специалност „Здравен мениджмънт“,
професионална квалификация „Мениджър“, рег. №*, сериен № 022162, Медицински
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна.
ІІ. Определя възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение в размер на 300 на сто от отчетната средна месечна брутна работна
заплата в лечебното заведение.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания управител договор
за възлагане управлението на КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС"
ЕООД, ЕИК 000053191, съгласно утвърдения образец с Наредбата за условията и реда
за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански
дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сключен е договор за управление № 94-01-5690/2/ 18.04.2018 г. с проф.
д-р Христо Бозов.
21. ОбС 08-00-7172 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет
„Култура и образование“, относно: Стартиране на нова процедура за
изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията
РЕШЕНИЕ:
1. Да се стартира процедура за „Проектиране и изграждане на паметник,
представляващ скулптурно изображение на Александър Георгиев – Коджакафалията“ на
терен, отреден за озеленяване, в обособено УПИ II кв. 139 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас,
намиращ се между ул. „Цар Симеон I“ и булевард „Стефан Стамболов“;
и
2. Да се стартира процедура за „Проектиране и изпълнение на реплика на
съществуващия през първата половина на XX век паметник на Александър Георгиев –
Коджакафалията“ на терен в УПИ II, кв. 19 по плана на к-с „Братя Миладинови“, гр. Бургас;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Паметникът на Коджакафалията- и репликата на съществуващия
паметник, и скулптурното изображение са в етап на обявяване на
процедура за избор на изпълнители. След приключване на процедурите по
ЗОП ще бъдат сключени договори и ще започне изграждането на
паметниците.

28. ОбС 08-00-7199 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по Процедура
BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за
разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна
програма „Околна среда 2014 -2020“
44

РЕШЕНИЕ:
1.
Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по Процедура
BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно
събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна
среда 2014 -2020“ с общо проектно предложение, съвместно с Община Несебър и
Община Поморие.
2.
Поема ангажимент Община Бургас да не се присъединява към друго
Регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на изпълнение на проекта
и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта
по ОПОС 2014-2020 г.
3.
Одобрява текста на Партньорско споразумение и дава съгласие същото да
бъде подписано от кмет на Община Бургас.
4.
Дава съгласие изградената със средства по процедурата Анаеробната
инсталация да бъде съсобственост на Общините Бургас, Несебър и Поморие.
Съпътстващата инфраструктура да бъде собственост на община Бургас.
5.
Поема ангажимент Община Бургас да не прехвърля на трети лица
собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч.
движимо и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструктура, в продължение на
поне 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020
г.
6.
Дава съгласие да бъде осигурен финансов ресурс за срока на изпълнение
на проекта в размер до 6 716 100 лв., включващ разходи за:
- до 1 673 933 лв. без ДДС за покриване на първоначалните допустими разходи
по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г. и за
покриване на недопустими разходи за изпълнението на проекта;
- до 7 494 721 лв. без ДДС за покриване на допустими разходи по проекта, които
няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос;
7.
Финансовият ресурс се осигурява от Бюджета на община Бургас и
отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
8.
Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от
Административно процесуалния кодекс, предвид значимостта на проекта и свързания с
това обществен интерес.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Бургас е подала проектно предложение с наименование
„Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно
събрани биоразградими отпадъци“, на 19.03.2018г . С решения на Общо
събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Бургас“ са гласувани текстовете на взетите в докладната
решения. Проектното предложение е в процес на оценка.
33. ОбС 08-00-7223 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община
Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти (временни обекти) –
частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската
собственост на Община Бургас за 2018 г. в Раздел IV „Общински нежилищни имоти за
отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, приета по т.1
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от дневния ред на проведеното на 31.01.2018 г. заседание на Общински съвет - Бургас
(Протокол №37), със следните имоти, находящи се върху площадното пространство на
пл. „Св. Св. Кирил и Методий“, град Бургас:
1.1.Павилион тип А, № 1, с площ 37, 00 кв. м, предназначен за търговска дейност.
1.2.Павилион тип Б, № 2, с площ 17, 00 кв. м, предназначен за търговска дейност.
1.3.Павилион тип Б, № 3,с площ 17, 00 кв. м, предназначен за търговска дейност.
1.4.Павилион тип А, № 4, с площ 37, 00 кв. м, предназначен за търговска дейност.
1.5. Павилион тип Б, № 5, с площ 17, 00 кв. м, предназначен за търговска
дейност.
1.6.Павилион тип Б, № 6, с площ 17, 00 кв. м, предназначен за търговска дейност.
1.7.Павилион тип А, № 7, с площ 37, 00 кв. м, предназначен за търговска дейност.
1.8. Павилион, с обща площ 30.53 кв.м, предназначен за търговска дейностпродажба на закуски.
2. Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен
търг с тайно наддаване, следните самостоятелни обекти – частна общинска собственост:
2.1. Павилион тип А, №1, находящ се върху площадното пространство на пл.
„Св. Св. Кирил и Методий“, град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север – алея
откъм концертна зала, изток – Павилион № 2, юг – площадно пространство, запад – вход
подземен паркинг, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна
цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лв., без ДДС.
2.2. Павилион тип Б, №2, находящ се върху площадното пространство на пл.
„Св. Св. Кирил и Методий“, град Бургас, с площ 17, 00 кв. м, при граници: север – алея
откъм концертна зала, изток – Павилион № 3, юг – площадно пространство, запад –
Павилион № 1, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна
цена в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лв., без ДДС.
2.3. Павилион тип Б, №3, находящ се върху площадното пространство на пл.
„Св. Св. Кирил и Методий“, град Бургас, с площ 17, 00 кв. м, при граници: север – алея
откъм концертна зала, изток – Павилион № 4, юг – площадно пространство, запад –
Павилион № 2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна
цена в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лв., без ДДС.
2.4. Павилион тип А, №4, находящ се върху площадното пространство на пл.
„Св. Св. Кирил и Методий“, град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север – алея
откъм концертна зала, изток – Павилион № 5, юг – площадно пространство, запад –
Павилион № 3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна
цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лв., без ДДС.
2.5. Павилион тип Б, №5, находящ се върху площадното пространство на пл.
„Св. Св. Кирил и Методий“, град Бургас, с площ 17, 00 кв. м, при граници: север – алея
откъм концертна зала, изток – Павилион № 6, юг – площадно пространство, запад –
Павилион № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна
цена в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лв., без ДДС.
2.6. Павилион тип Б, №6, находящ се върху площадното пространство на пл.
„Св. Св. Кирил и Методий“, град Бургас, с площ 17, 00 кв. м, при граници: север – алея
откъм концертна зала, изток – Павилион №7, юг – площадно пространство, запад –
Павилион № 5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна
цена в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лв., без ДДС.
2.7. Павилион тип А, №7, находящ се върху площадното пространство на пл.
„Св. Св. Кирил и Методий“, град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север – алея
откъм концертна зала, изток – вход подземен паркинг, юг – площадно пространство,
запад – Павилион № 6, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна
наемна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лв., без ДДС.
2.8. Павилион, находящ се върху пространството между ПМГ „Акад. Н.
Обрешков“ и ОУ „А.Г.-Коджакафалията“, на ул. “Цар Симеон I“, град Бургас, с площ
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14, 76 кв. м, и навес 15,77 кв.м. и обща площ от 30.53 кв.м., предназначен за търговска
дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 214,00 (двеста и
четиринадесет) лв., без ДДС.

------------------------------------------------------------------------------------------------Проведена тръжна процедура съгласно Заповед №1227/16.05.2018г. на
Кмета. Подготвени са заповеди за спечелилите търга участници за три
обекта. За останалите не е имало кандидати.
34. ОбС 08-00-7224 Докладна записка от Костантин Луков, Георги Дракалиев,
Димитър Людиев, Калояна Живкова – общински съветници от ПП ГЕРБ,
относно: Изготвяне на извънреден приоритетен график за работа на общинската
мобилна лаборатория за качество на атмосферния въздух (КАВ)
РЕШЕНИЕ:
1. Задължава общинска администрация да изготви извънреден приоритетен
график, според който Мобилната лаборатория за качество на атмосферния въздух да
работи до края на месец април 2018 г., както и през всеки следващ зимен отоплителен
сезон. Графикът да е съобразен с географията на районите с повишен риск от високи
нива на фини прахови частици, в резултат от използване на твърдо битово гориво.
2. Задължава общинска администрация през всяка календарна година да бъде
подготвена и провеждана информационна кампания за жителите на Община Бургас,
разясняваща рисковете при отопление с твърдо битово гориво – основната причина за
замърсяването на въздуха.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението по т.1 с оглед възможната опасност за здравето на гражданите.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Извършеният анализ и математическо моделиране в рамките на
Програмата за подобряване на качеството на въздуха определят кв.
Долно Езерово като район, в който нормите за замърсителя фини
прахови частици (ФПЧ) са нарушавани и надвишавани през студените
месеци. Район в риск от нарушаване на качеството на въздуха през
зимата е и ЦГЧ, вкл. кв. „Възраждане“. Като източник на това
замърсяване се определя използването на твърди горива от населението
за отопление. Фактът се потвърждава и от данните от постоянните
пунктове за мониторинг качеството на въздуха.
Мобилната станция за КАВ на Община Бургас в изпълнение на взетото
решение на Общински съвет през зимния сезон 2017/2018 г. е била
разположена в кв. Долно Езерово, кръстовището на ул. „Г. Дълбошки“
и „Алабин“ през месеците януари и февруари.
За периода от 16 април до края на м. май Мобилната станция е била
позиционирана в кв. „Възраждане“ – на ул. „Фердинандова“, до
кръстовище на бул. „Ив.Вазов“ и „Мария Луиза“.
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Данните за качество на въздуха са налични в реално време чрез
интернет страницата на общината, Раздел Околна среда, Качество на
въздуха.
Протокол № 41 от проведеното на 24.04.2018 година заседание
6. ОбС 08-00-7300 Докладна записка от Димитър Людиев, Георги Дракалиев,
Калояна Живкова, д-р Георги Митев, относно: Закупуване на система за
мониторинг на качеството на въздуха и газ анализатор за измерване на вредните
емисии от отработили газове на автомобилите
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет – Бургас дава съгласие да бъдат закупени:
- Сертифицирана система за мониторинг на качеството на въздуха, която да бъде
монтирана на ключово място на територията на Община Бургас.
- Сертифициран газ анализатор за измерване на вредните емисии от отработили газове
за дизелови и за бензинови двигатели, който да бъде безвъзмездно предоставен на КАТБургас.
2. Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на Община Бургас, сметка 621.

------------------------------------------------------------------------------------------------Закупена е Система за контрол качеството на въздуха по показателите
въглероден оксид, азотен диоксид, както и три фракции фини прахови
частици - ФПЧ-10, ФПЧ-2,5 и ФПЧ-1. Системата е снабдена и с
метеорологични датчици – показва температура на въздуха, влажност
и атмосферно налягане. Монтирана е на бул. „Ал. Богориди“, на входа
на Морската градина.
Проведена е и процедура за закупуване на Система за контрол на
отработилите газове на автомобилите (бензинови и дизелови), избран
доставчик. Към момента е в процес на възлагане по Системата за
финансово управление и контрол на Община Бургас.
7. ОбС 08-00-7288 Докладна записка от Чанка Коралска – зам.-кмет
„Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение
по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на
проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на нови
обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и
урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и
зелената система, за територията на с.о. Брястите 1 и 2, землище на ж.р. Меден
Рудник, гр. Бургас; 2. Одобряване по реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изготвяне на проект на подробен устройствен план
– план за улична регулация на нови обслужващи улици, обособяване на нови
квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за
съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за територията на
с.о. Брястите 1 и 2, землище на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас
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РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията
на чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на подробен
устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нови обслужващи улици,
обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени
имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за
територията на с.о. Брястите 1 и 2, землище на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас.
ПУП-ПУР да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Закона
за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието
на устройствените планове, Наредба №2 за планиране и проектиране на транспортно
комуникационните системи на урбанизираните територии.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински
съвет Бургас одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за
улична регулация /ПУП – ПУР/ на нови обслужващи улици, обособяване на нови
квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на
техническата инфраструктура и зелената система, за територията на с.о. Брястите 1 и 2,
землище на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изходните данни са изготвени. Подготвят се технически условия за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.
8. ОбС 08-00-7291 Докладна записка от Чанка Коралска – зам.-кмет
„Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение
по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на
проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на нови
обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и
урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и
зелената система, за селищно образувание Каптажа, землището на с. Изворище; 2.
Одобряване по реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на
задание за изготвяне на проект на подробен устройствен план – план за улична
регулация на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали,
инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на
техническата инфраструктура и зелената система, за селищно образувание
Каптажа, землището на с. Изворище
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията
на чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на подробен
устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нови обслужващи улици,
обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени
имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за селищно
образувание Каптажа, землището на с. Изворище.
ПУП-ПУР да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Закона
за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на
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отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието
на устройствените планове, Наредба №2 за планиране и проектиране на транспортно
комуникационните системи на урбанизираните територии.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински
съвет Бургас одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за
улична регулация /ПУП – ПУР/ на нови обслужващи улици, обособяване на нови
квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на
техническата инфраструктура и зелената система, за селищно образувание Каптажа,
землището на с. Изворище.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изходните данни са изготвени. Подготвят се технически условия за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.
20. ОбС 08-00-7308 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС
при Община Бургас, относно: Избор на управител на „Медицински център III Бургас“ ЕООД
РЕШЕНИЕ:
I. Избира д-р Христо Димитров Вълчев, ЕГН:***, притежаващ: диплома за висше
образование №*, издадена от Висш медицински институт – Варна, за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, правоспособност
„лекар“; диплома № * за призната специалност „спортна медицина“, издадена от
Българска медицинска академия; диплома № * за призната специалност „физикална
терапия и рехабилитация“, издадена от Медицински университет – София, за управител
на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІІ - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 000055303.
ІІ. Определя възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение в размер на 300 на сто от отчетната средна месечна брутна работна
заплата в лечебното заведение.
ІІІ. Кметът на Община Бургас да сключи с избрания управител договор за
възлагане управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІІ - БУРГАС" ЕООД, ЕИК
000055303, съгласно взетите решения и утвърдения образец с Наредбата за условията и
реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в
граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община
Бургас.

------------------------------------------------------------------------------------------------На 28.05.2018г. е подписан договор за възлагане на управлението с №9401-17337/28.05.2018 г. между „Медицински център III Бургас“ ЕООД и
д-р Христо Димитров Вълчев със срок от 3 години. Цитирания договор
е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписвания на
30.06.2018г.
29. ОбС 08-00-7314 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община
Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на
Министерство на здравеопазването за изграждане на Центрове за специализирана
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здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни
медицински грижи в имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ
VІІІ-602 в кв.4 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас и УПИ V в кв.20 по плана на
зона „Б“ в ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
І. Да се учреди в полза на Министерство на здравеопазването с ЕИК 000695317,
седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, безвъзмездно и
безсрочно право на строеж за изграждане на самостоятелна сграда – Център за
специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от
постоянни медицински грижи с разгъната застроена площ 500 (петстотин) кв.м, ведно с
прилежаща детска площадка със съоръжения за деца с увреждания с потребност от
постоянни медицински грижи с площ 100 (сто) кв.м, в УПИ VІІІ-602 (осем римско,
отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин и две) в кв.4 (четири) по действащия
ПУП-ПРЗ на кв. Ветрен, гр. Бургас, актуван с Акт за частна общинска собственост №
3262/27.05.2002 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 228, том ІV, Вх.рег.№
4727 от 15.07.2002 г., целият с площ 1000 кв.м, при граници: североизток – УПИ VІІ-601,
югоизток – улица, югозапад – УПИ ХІV-585, северозапад – улица и край на регулация,
съответен на ПИ с идентификатор 07079.702.659 (нула седем нула седем девет точка
седем нула две точка шест пет девет) и с площ 996 кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени
със Заповед № РД-18-92/12.12.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи:
07079.702.658, 07079.702.948, 07079.702.660, 07079.702.67, 07079.701.428.
ІІ. Да се учреди в полза на Министерство на здравеопазването с ЕИК 000695317,
седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, безвъзмездно и
безсрочно право на строеж за изграждане на самостоятелна сграда – Център за
специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от
постоянни медицински грижи с разгъната застроена площ 500 (петстотин) кв.м, ведно с
прилежаща детска площадка със съоръжения за деца с увреждания с потребност от
постоянни медицински грижи с площ 100 (сто) кв.м, в УПИ V (пет римско) в кв.20
(двадесет) по действащия ПУП-ПРЗ на зона „Б“ в ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас,
актуван с Акт за частна общинска собственост № 5938/05.11.2009 г., вписан в Служба по
вписванията–Бургас с № 180, том 39, Вх.рег.№ 11745 от 03.12.2009 г., целият с площ
1918 кв.м, при граници: североизток – УПИ І-51 и УПИ VІІ, югоизток – УПИ ІІ, юг –
УПИ VІ, югозапад – обслужваща алея, северозапад – улица, съответен на ПИ с
идентификатор 07079.653.559 (нула седем нула седем девет точка шест пет три точка пет
пет девет) и с площ 1925 кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-189/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 07079.653.562,
07079.653.72, 07079.653.61, 07079.653.395, 07079.653.561, 07079.653.560.
На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на настоящите решения.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решението е изпълнено. Сключен е договор № РД-06-125/ 03.07.2018г.,
вписан в СВ - Бургас с №144, том 24, вх.рег. № 8892/ 09.07.2018г.
30. ОбС 08-00-7328 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение
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за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и
социалната политика
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с
проектно предложение с наименование „Осигуряване на достъпна среда в Център за
социална рехабилитация и интеграция“ , находящ се в град Бургас, ул. „Сан Стефано”
№32, за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и
социалната политика“.
2. Общински съвет Бургас дава съгласие, при одобряване на проекта да бъде
осигурено собственото финансиране от бюджета на общината в размер до 27 000 лв.

------------------------------------------------------------------------------------------------На 18.06. 2018 г. е подадено проектно предложение с наименование
„Осигуряване на достъпна среда в Център за социална рехабилитация
и интеграция“ , за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към
Министерството на труда и социалната политика“. На 26 юни 2018г. с
писмо от изпълнителния директор на Фонда сме информирани, че
проектът е одобрен за финансиране.
Протокол № 42 от проведеното на 29.05.2018 година заседание
7. ОбС 08-00-7445 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор по проект „Иновативни
технологии и методи за редуциране на морските твърди отпадъци по Черноморското
крайбрежие“/RedMarLitter, финансиран по съвместна оперативна програма
„Черноморски басейн 2014-2020“
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет – Бургас, упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише
споразумение за участие на Община Бургас като партньор на Фондация „Виа Понтика“,
Университет на Констанца и Държавен университет на Тбилиси по проект „Иновативни
технологии и методи за редуциране на морските твърди отпадъци по Черноморското
крайбрежие“
2. Общински съвет Бургас дава съгласие всички недопустими и други разходи
свързани с проекта включително съфинансиране в размер на 8% от бюджета на проекта
за Община Бургас или 12 071, 43 евро да бъдат осигурени от бюджета на Община Бургас.
Сумата от 12 071, 43 евро ще бъде възстановена чрез сключване на договор за
национално съфинансиране с Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
3. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал.1 от
Административно процесуалния кодекс.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Споразумението за партньорство между Община Бургас, Фондация
„Виа Понтика“, Университет на Констанца и Държавен университет на
Тбилиси е подписано на 12 юни 2018г. . Проектното предложение е в
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режим на уточнения по бюджета и съдържанието с управляващия
орган. Очаква се изпълнението му да стартира в края на месец август.
8. ОбС 08-00-7444 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Допълнително споразумение към Партньорско споразумение от
11.04.2018г. във връзка с подадено проектно предложение по Процедура BG16M1OP0022.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани
биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда
2014 – 2020“
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява текста на Допълнително споразумение към Партньорско
споразумение от 11.04.2018г. и дава съгласие същото да бъде подписано от кмета на
Община Бургас;
2. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал.1 от
Административно процесуалния кодекс.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В процеса на оценка на проектното предложение от Управляващия
орган е изискано да бъдат допълнени текстове в партньорското
споразумение касаещи режима на държавни помощи и начина на
последваща
експлоатация
на
анаеробната
инсталация.
Допълнителното споразумение е подписано от кметовете на Бургас,
Несебър и Поморие и изпратено до Управляващия орган

9. ОбС 08-00-7402 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: 1. Одобряване на задание за изработване на Подробен
устройствен план – План за улична регулация на нови обслужващи улици, за
осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлените имоти
в границите на устройствени зони 3/Оз и 5/Смф в предвиденото разширение на
населеното място, съгласно ОУП на гр. Бургас, землище на кв. „Долно Езерово“.
2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за улична
регулация на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационнотранспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони
3/Оз и 5/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно ОУП на
гр. Бургас, землище на кв. „Долно Езерово“
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински
съвет – Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План
за улична регулация на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационнотранспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони 3/Оз
и 5/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно ОУП на гр. Бургас,
землище на кв. „Долно Езерово“.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински
съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична
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регулация на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационно-транспортно
обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони 3/Оз и 5/Смф в
предвиденото разширение на населеното място, съгласно ОУП на гр. Бургас, землище на
кв. „Долно Езерово“.
ПУР да се съобрази с всички влезли в сила ПУП в прилежащата територия.
ПУР да се изготви по общия ред, при осигуряване на необходимия габарит за
обслужващите улици. Неразделна част от ПУР е таблицата на засегнатите имоти с баланс
на територията и описани засегнатите части попадащи в трасето на предвидената
обслужваща улица.
Проектът за ПУП-ПУР да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията
на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за
ПНУОВТУЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решението на Общински съвет Бургас за допускане е обявено и е влязло
в сила. ПУР се изготвя служебно от експерти при Община Бургас. След
изготвяне на проекта, същият ще бъде обявен и внесен за разглеждане
от ОЕСУТ.
10. ОбС 08-00-7397 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична
регулация /ПУП – ПУР/ на обслужващи улици с о.т.253 – о.т.338 – о.т.339 – о.т.340
– о.т.341 – о.т.342, о.т.338 – о.т.343 – о.т.344 – о.т.345 и изменение на ПУП-ПУР
на обслужващи улици с о.т.165 – о.т.254Б – о.т.254А – о.т.253 и о.т.158 – о.т.345,
в предвиденото разширение на кв. Банево, устройствена зона 1 /Жм, съгласно
действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 41 в бивша местност „Лозята“)
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 16а
от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – План за улична
регулация /ПУП – ПУР/ на обслужващи улици с о.т.253 - о.т.338 - о.т.339 - о.т.340 о.т.341 - о.т.342, о.т.338 - о.т.343 - о.т.344 - о.т.345 и изменение на ПУП-ПУР на
обслужващи улици с о.т.165 - о.т.254Б - о.т.254А - о.т.253 и о.т.158 - о.т.345, в
устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на кв. Банево, устройствена зона
1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас /бивш масив 41 в бивша местност „Лозята“/.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“
по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински
съвет – Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването
му.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предстои публикуване на решението в ДВ. Изготвено е платежно
нареждане и е изпратено писмо до редакцията на ДВ.
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11. ОбС 08-00-7443 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична
регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица в устройствена зона 6/Пп,
съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Долно
Езерово (бивш стопански двор на кв. Долно Езерово в бивша местност „Герен
бунар“)
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас
одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе
на обслужваща улица с о.т.171а - о.т.171б - о.т.171в - о.т.171г - о.т.171д - о.т.171е о.т.171ж - о.т.171з - о.т.171и - о.т.171й - о.т.171к, изменение на ПУП – ПУР, в частта на
обслужваща улица при о.т.102г и изменение на ПР на кв. Долно Езерово, в частта на
обслужваща улица с о.т.102 - о.т.171 - о.т.171а, в устройствена зона 6/Пп, съгласно
действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Долно Езерово (бивш
стопански двор на кв. Долно Езерово, в бивша местност „Герен бунар“), съгласно
черните, червени, сини, зелени и кафяви линии и надписи върху плана, който е
неразделна част от настоящото решение.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“
по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински
съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването
му.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предстои публикуване на решението в ДВ. Изготвено е платежно
нареждане и е изпратено писмо до редакцията на ДВ.
12. ОбС 08-00-7398 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 4 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ за изготвяне на
проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по плана на ПЗ
„Меден Рудник“, бивше минно селище „Върли бряг“, гр. Бургас, одобрен със
Заповед №348/01.04.2004г. на Заместник-кмет на Община Бургас 2. Одобряване
по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за
изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по плана на ПЗ „Меден
Рудник“, бивше минно селище „Върли бряг“, гр. Бургас, одобрен със Заповед
№348/01.04.2004г. на Заместник-кмет на Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и
т. 2 и ал. 2, т. 2 и т. 4 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по плана на
ПЗ „Меден рудник", бившe минно селище „Върли бряг", гр. Бургас, одобрен със Заповед
№348/01.04.2004г. на заместник-кмет на Община Бургас.
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Разработката да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Закона
за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието
на устройствените планове, Наредба №2 за планиране и проектиране на транспортно комуникационните системи на урбанизираните територии.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински
съвет – Бургас одобрява задание за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за
квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по плана на ПЗ „Меден рудник", бившe минно селище „Върли
бряг“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №348/01.04.2004г. на заместник-кмет на Община
Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В момента се изработва служебно от експерти в Дирекция „Устройство
на територията“ окончателен проект, който ще бъде внесен за
разглеждане от ОЕСУТ, за продължаване на процедурата по обявяване
и одобряване на плана.

13. ОбС 08-00-7457 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 135, ал. 5, чл. 134,
ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за изготвяне на
проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк
„Росенец“, гр. Бургас 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка
с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10,
в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл.135, ал. 5, чл.
134, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 136, ал. 1 и във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Бургас разрешава изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10,
в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас.
Разработката да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Закона
за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието
на устройствените планове, Наредба РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински
съвет Бургас одобрява задание за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.
1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проектът е изготвен. За изготвения проект е публикувано обявление в
ДВ, бр.56/06.06.18г.
14. ОбС 08-00-7435 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица за
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обслужване на имоти в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, в
устройствени зони 3/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, през ПИ с
идентификатори 07079.5.762, 07079.6.66 и 07079.6.67 по КК на гр. Бургас,
общинска собственост, съгласно ПУП-ПРЗ за териториятa 2. Одобряване на
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с
идентификатори 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42, 07079.6.43,
07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59,
07079.6.1463,
07079.6.1464,
07079.6.1465,
07079.6.1466,
07079.6.1467,
07079.6.1468, 07079.6.1469, 07079.6.1470 и 07079.6.1471 по КК на гр. Бургас, в
границите на устройствена зона 3/Пп, ПИ с идентификатори 07079.5.735,
07079.5.736, 07079.5.742, 07079.5.753, 07079.5.754, 07079.5.755 и 07079.5.756 по
КК на гр. Бургас, в границите на устройствена зона 4/Пп и обслужващи улици за
обслужване на имоти в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр.
Бургас землище „Долно Езерово“, в предвиденото разширение на населеното
място, в границите на устройствени зони 3/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на
гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително
съгласие за провеждане на обслужваща улица за обслужване на имоти в част от
кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, в устройствени зони 3/Пп и 4/Пп, съгласно
действащ ОУП на гр. Бургас, през ПИ с идентификатори 07079.5.762, 07079.6.66 и
07079.6.67 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, съгласно ПУП-ПРЗ за
територията .
2. Съгласието е валидно за срок от 5 години.
3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1
и чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване, с който се обособяват нови обслужващи улици за обслужване
на имотите в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас землище „Долно
Езерово“, в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствени
зони 3/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, нови кв.105 и кв.106, нов УПИ
І в нов кв.106, отреден „за производствена, складова и административна база и
трафопост“ и нови УПИ І, отреден „за обслужваща, складова и административна база“,
УПИ ІI, отреден „за обслужваща, складова и административна база и трафопост“ и УПИ
ІІІ, ІV и V, с функционално отреждане „за водна инфраструктура“ в нов кв.105 по плана
на кв. Долно Езерово, с предвидено застрояване и градоустройствени показатели, в
съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона „Пп“, съгласно
приложен проект.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“,
по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински
съвет – Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването
му.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно ПУП-ПРЗ „Елкабел“, решението на Общинския съвет за
одобряване на ПУП е изпратено за обнародване в ДВ. Към 09.07.2018г.
не е обнародвано.
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16. ОбС 08-00-7426 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ VІ-753 в кв.146 А по плана на ЦГЧ
– гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране,
строителство и обезщетение с реални обекти
РЕШЕНИЕ:
1. Да се сключи договор по силата на който ОБЩИНА БУРГАС от една страна
като УЧРЕДИТЕЛ-ПРИЕМАТЕЛ и Л.Л.М., Р.Л.М. и В.Д.Д., от друга страна като
СЪСОБСТВЕНИЦИ –ПРИОБРЕТАТЕЛИ, всички като съсобственици в Урегулиран
поземлен имот (УПИ) VІ-753 (шест римско за имот планоснимачен номер седемстотин
петдесет и три), в кв. 146 А (сто четиридесет и шест А) по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, при
съседи: северозапад – ул. „Цар Самуил” №18; североизток – УПИ VІІ-752, УПИ VІІІ—
751; югоизток – УПИ ХІІІ, с площ от 373 кв.м (триста седемдесет и три), представляващ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.612.54 (нула, седем хиляди седемдесет и
девет – номер за гр. Бургас по единния кадастър на страната, в кадастрален район с номер
– шестстотин и дванадесет, поземлен имот номер – петдесет и четири), по кадастралната
карта и кадастралните регистри за гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени
със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно
изменени със заповед 18-1328/13.02.2018г., на Началника на СГКК – Бургас, с адрес на
поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Цар Самуил” №18, с площ от 372 кв.м.
(триста седемдесет и два), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин
на трайно ползване: Високо застрояване (над 15м), номер по предходен план 753, кв. 191,
парцел VІ, при съседи - имоти с кадастрални идентификатори: 07079.612.53;
07079.612.58; 07079.612.61; 07079.612.60; 07079.612.59 и 07079.612.329, подробно
описан в СКИЦА на поземлен имот №15-228897 от 16.04.2018г. на СГКК-Бургас,
взаимно си учредяват и запазват право на строеж върху описания недвижим имот,
за построяване на предвидената за изграждане в съответствие с действащия ПУП-ПРЗ и
строителни книжа, ЖИЛИЩНА СГРАДА, с РЗП от 1754,70 кв.м. (хиляда седемстотин
петдесет и четири цяло и седемдесет стотни кв. м), включително подземна и надземна
част.
2. Срещу учреденото по т.1 право на строеж СЪСОБСТВЕНЦИТЕПРИОБРЕТАТЕЛИ – Л.Л.М., Р.Л.М. и В.Д.Д. се задължават да проектират,
изградят и въведат в експлоатация, изцяло за собствена сметка цялата
ЖИЛИЩНА СГРАДА, по предвидения за застрояване начин за гореописания поземлен
имот, включително да завършат цялата сграда и самостоятелните обекти, които след
построяването на сградата ще станат изключителна собственост на ОБЩИНА БУРГАС
и по отношение на които общината си запазва правото на строеж, в степента на
завършеност, в сроковете и по начин уговорени в договора за учредяване на право на
строеж срещу задължение за проектиране и строителство, като след построяването на
сградата страните ще станат изключителни собственици, на самостоятелните обекти
подробно описани в посочения договор – приложение към докладната записка.
3.Одобрява проект на договор за учредяване на право на строеж срещу
задължение за проектиране и строителство със съсобствениците Р.Л.М., Л.Л.М. и В.Д.Д.
в имота.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решението е в процес на изпълнение. Подготвена е заповед – за
съгласуване и подпис.
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17. ОбС 08-00-7449 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ І -5823,5824,5825,5826, в
кв.28 по плана на к-с „Възраждане“ гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда,
срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти
РЕШЕНИЕ:
1. Да се сключи договор, по силата на който ОБЩИНА БУРГАС от една
страна като учредител – приемател и П.К.Р. И В.Я.Р., от друга страна като
съсобственици – приобретатели, всички като съсобственици в урегулиран поземлен имот
(УПИ) І-5823,5824,5825,5826( едно римско за имоти с планоснимачни номера пет хиляди
осемстотин двадесет и три, пет хиляди осемстотин двадесет и четири, пет хиляди
осемстотин двадесет и пет, пет хиляди осемстотин двадесет и шест) в кв.28(двадесет и
осем) по плана на ж.к. „Възраждане“, при съседи: север – ул. “Княз Борис І”, изток –
УПИ ІІ-5821, юг- УПИ ХVІІІ—5822; запад– ул. „Дебелт“, с площ от 488 кв.м
(четиристотин осемдесет и осем), представляващ поземлен имот с идентификатор
07079.617.232 (нула, седем хиляди седемдесет и девет – номер за гр. Бургас по единния
кадастър на страната, в кадастрален район с номер – шестстотин и седемнадесет,
поземлен имот номер – двеста тридесет и две), по кадастралната карта и кадастралните
регистри за гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед РД-189/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със заповед КД18-438/18.01.2016г. на Началника на СГКК – Бургас, с адрес на поземления имот: гр.
Бургас, п.к. 8000, ул. „Княз Борис І” №58, с площ 488 кв.м., трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, при съседи
имоти с кадастрални идентификатори: 07079.617.231, 07079.617.233, 07079.617.238 и
07079.617.207, подробно описан в скица на поземлен имот № 15-65874 от 11.02.2016г. на
СГКК-Бургас, взаимно си учредяват и запазват право на строеж върху описания
недвижим имот за построяване на предвидената за изграждане в съответствие с
действащия ПУП-ПРЗ и строителни книжа, ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП от 2215
кв.м.(надземна част) и 481,57кв.м( подземна част).
2. Срещу учреденото по т.1 право на строеж СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ–
ПРИОБРЕТАТЕЛИ - ПЕТКО КОЛЕВ РАЙКОВ и ВЕЛИКА ЯНЕВА РАЙКОВА се
задължават да проектират, изградят и въведат в експлоатация, изцяло за собствена
сметка цялата ЖИЛИЩНА СГРАДА, по предвидения за застрояване начин за
гореописания поземлен имот, включително да завършат цялата сграда и самостоятелните
обекти, които след построяването на сградата ще станат изключителна собственост на
ОБЩИНА БУРГАС и по отношение на които общината си запазва правото на строеж,
в степента на завършеност, в сроковете и по начин, уговорени в договора за учредяване
на право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство, като след
построяването на сградата страните ще станат изключителни собственици на
самостоятелните обекти, подробно описани в посочения договор – приложение към
докладната записка.
3.Одобрява проект на договор за учредяване на право на строеж срещу
задължение за проектиране и строителство със съсобствениците П.К.Р. и В.Я.Р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решението е в процес на изпълнение. Подготвена е заповед – за
съгласуване и подпис.
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19 . ОбС 08-00-7395 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински
съветник, относно: Извършване на ремонтни, реставрационни и други дейности по
Паметника за незнайния войн пред Военен клуб – Бургас
РЕШЕНИЕ:
Да се отпусне сума в размер на 4 000 (четири хиляди) лева за извършване по
Паметника на незнайния воин пред Военен клуб – Бургас, на ремонтни, реставрационни
и други дейности, вкл. и в основата му да бъдат изписани имената на загиналите във
войните за национално обединение 1912-1913 г. и 1915-1918 г, жители на Бургас.
Средствата да бъдат отделени от издръжката на общинската администрация.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Средствата са предоставени на отдел „Култура“ и в момента се
провежда процедура по сключване на договор за извършване на
ремонтни и реставрационни дейности по Паметника на незнайния воин
пред Военен клуб – Бургас, с фирма „Стоунтех“ЕООД
27. ОбС 08-00-7429 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и ЗКПУ
„Тракия“, кв. Горно Езерово, чрез извършване на доброволна делба на недвижими
имоти, представляващи УПИ ХIII, УПИ ХIV, УПИ ХV, УПИ ХVI , УПИ ХVII,
УПИ ХVIII, УПИ ХIХ , УПИ ХХ, УПИ ХХVI и част от улична регулация от о.т.
49 до о.т.78 в кв.32 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с имоти за 2018г.
на Община Бургас, приета по т. 1 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018г.
заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №37) в частта на раздел ІI. „Продажби
по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, с нова точка 5. „Прекратяване на съсобственост
по чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чрез извършване на доброволна делба, без превишаване на
дяловете“, със следните имоти:
- УПИ ХIII, кв.32, с площ 3900кв.м, отреден „За детска градина“;
- УПИ ХIV, кв.32, с площ 792 кв.м, отреден „за жилищно строителство“;
- УПИ ХV, кв.32, с площ 778 кв.м, отреден „за жилищно строителство“;
- УПИ ХVI, кв.32, с площ 744 кв.м, отреден „за жилищно строителство“;
- УПИ ХVII, кв.32, с площ 975 кв.м, отреден „за жилищно строителство“;
- УПИ ХVIII, кв.32, с площ 911кв.м, отреден „за жилищно строителство“;
- УПИ ХIХ, кв.32, с площ 851 кв.м, отреден „за жилищно строителство“;
- УПИ ХХ, кв.32, с площ 746 кв.м, отреден „за жилищно строителство“;
- УПИ ХХVI, кв.32, с площ 100 кв.м, отреден „за ТП“ ;
- Част от улица между о.т. 49 и о.т. 78, с площ 124 кв.м ;
II. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и ЗКПУ „Тракия“, кв.
Горно Езерово, гр. Бургас, ЕИК 812151669, със седалище и адрес на управление гр.
Бургас, кв. Горно Езерово, ул. „Дружба“ №1, представлявана от Председателя инж. д-р
Христо Генчев, на съсобствени недвижими имоти, представляващи УПИ ХIII, УПИ ХIV,
УПИ ХV, УПИ ХVI , УПИ ХVII, УПИ ХVIII, УПИ ХIХ , УПИ ХХ, УПИ ХХVI, всички
в кв.32 и част от улична регулация между о.т. 49 и о.т. 78 по влязъл в сила ПУП-ПРЗ,
одобрен със Заповед №1536/08.06.2016г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции
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и регионално развитие“ при Община Бургас, чрез извършване на доброволна делба, при
следните условия:
1. Община Бургас получава в дял и става изключителен собственик на:
- УПИ ХIII, кв.32, с площ 3900кв.м, отреден „За детска градина“, с идентификатор
07079.829.532 по одобрената КК на гр. Бургас с площ 3899 кв.м, с граници по КК
07079.829.539, 07079.829.538,
07079.829.537,
07079.829.535,
07079.829.534,
07079.829.533, 07079.829.545, 07079.829.531, 07079.829.186, 07079.829.5185, с пазарна
стойност 139 144(сто тридесет и девет хиляди и сто четиридесет и четири) лева, без ДДС.
Данъчната оценка е в размер на 91 260 лева.
- УПИ ХХVI, кв.32, с площ 100 кв.м, отреден „за ТП“, с идентификатор
07079.829.531 по одобрената КК на гр. Бургас, с площ 100 кв.м, с граници по КК
07079.829.532, 07079.829.545, 07079.829.186, с пазарна стойност 3 568(три хиляди
петстотин шестдесет и осем) лева, без ДДС.
Данъчната оценка е в размер на 2 340 лева.
- Част от улица между о.т. 49 и о.т. 78, с площ 124 кв.м по одобрения ПУП-ПРЗ,
обособена в ПИ с идентификатор 07079.829.545, с площ 124 кв.м по одобрена КК на гр.
Бургас, с пазарна стойност 4 424(четири хиляди четиристотин двадесет и четири) лева,
без ДДС.
Данъчната оценка е в размер на 2 901, 60 лева.
Общата пазарна стойност на описания дял е в размер 147 136 лв., при обща
стойност на данъчната оценка 96 501,60 лв., без ДДС.
2. ЗКПУ „Тракия“ кв. Горно Езерово, гр. Бургас, получава в дял и става
изключителен собственик на:
- УПИ ХIV, кв.32, с площ 792 кв.м, отреден „за жилищно строителство“, с
идентификатор 07079.829.539 с площ 792 кв.м, с граници по КК 07079.829.544,
07079.829.538, 07079.829.532, 07079.829.185 по одобрената КК на гр. Бургас, с пазарна
стойност 29 770( двадесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.
Данъчната оценка е в размер на 18 532,80 лева.
- УПИ ХV, кв.32, с площ 778 кв.м, отреден „за жилищно строителство“, с
идентификатор 07079.829.538, с площ 778 кв.м, с граници: 07079.829.544, 07079.829.537,
07079.829.532, 07079.829.539 по одобрената КК на гр. Бургас с пазарна стойност 29
244(двадесет и девет хиляди двеста четиридесет и четири) лева, без ДДС.
Данъчната оценка е в размер на 18 205,20 лева.
- УПИ ХVI, кв.32, с площ 744 кв.м, отреден „за жилищно строителство“, с
идентификатор 07079.829.537, с площ 743 кв.м, с граници: 07079.829.536, 07079.829.535,
07079.829.532, 07079.829.538, 07079.829.544, по одобрената КК на гр. Бургас с площ 743
кв.м, с пазарна стойност 27 966(двадесет и седем деветстотин шестдесет и шест) лева,
без ДДС.
Данъчната оценка е в размер на 17 409,60 лева.
- УПИ ХVII, кв.32, с площ 975 кв.м, отреден „за жилищно строителство“, с
идентификатор 07079.829.536, с площ 974 кв.м, с граници: 07079.829.191, 07079.829.462,
07079.829.463, 07079.829.535, 07079.829.537, 07079.829.544, по одобрената КК на гр.
Бургас, с пазарна стойност 36 650(тридесет и шест хиляди шестстотин и петдесет)лева,
без ДДС.
Данъчната оценка е в размер на 22 815 лева.
- УПИ ХVIII, кв.32, с площ 911кв.м, отреден „за жилищно строителство“, с
идентификатор 07079.829.535, с площ 911 кв.м, с граници: 07079.829.191, 07079.829.536,
07079.829.463, 07079.829.522, 07079.829.534, 07079.829.532, 07079.829.537, по
одобрената КК на гр. Бургас, с пазарна стойност 34 331(тридесет и четири хиляди триста
тридесет и едно)лева, без ДДС.
Данъчната оценка е в размер на 21 317,40 лева.
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- УПИ ХIХ, кв.32, с площ 851 кв.м, отреден „за жилищно строителство“, с
идентификатор 07079.829.534, с площ 851 кв.м, с граници: 07079.829.535, 07079.829.522,
07079.829.533, 07079.829.532, по одобрената КК на гр. Бургас, с пазарна стойност 31 988(
тридесет и една хиляди деветстотин осемдесет и осем) лева, без ДДС.
Данъчната оценка е в размер на 19 913,40 лева.
- УПИ ХХ, кв.32, с площ 746 кв.м, отреден „за жилищно строителство“, с
идентификатор 07079.829.533, с площ
747 кв.м,
с граници: 07079.829.534,
07079.829.522, 07079.829.545, 07079.829.401, 07079.829.532, по одобрената КК на гр.
Бургас, с пазарна стойност 28 080( двадесет и осем хиляди и осемдесет) лева, без ДДС.
Данъчната оценка е в размер на 17 479,80 лева.
Общата пазарна стойност на описания дял е в размер 218 029 лв., при обща
стойност на данъчната оценка 135 673,20 лв., без ДДС.
Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В изпълнение на решението е издадена Заповед №1886/10.07.18г. на
Кмета по решението на ОС -Бургас за извършване на делба, която след
изчисление на дължимите данъци и такси от дирекция БФ, ще се връчи.
Подготвя се и съответния договор.

31. ОбС 08-00-7420 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи общинска
собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на
публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
РЕШЕНИЕ:
1. Да се отдадат под наем обработваеми земеделски земи, общинска собственост
в землищата на община Бургас, посочени в Приложение №1, неразделна част от
настоящото решение, за срок от 10 години, считано от стопанската 2018/2019г., чрез
провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от
Общински съвет – Бургас.
2. Одобрява начални тръжни наемни цени за ползване на обработваеми
земеделски земи, общинска собственост, за стопанската 2018/2019 г., както следва:
а) за отглеждане на едногодишни полски култури и/или за създаване и устройване
на пчелини в обработваеми земеделски земи – 41 лв./дка, без оглед на категорията;
б) за създаване и отглеждане на трайни насаждения:

Трайни насаждения

Лозови насаждения

Период на плододаване
до 3 г.
4 - 7 г.
8 - 20 г.

лв./дка
гратисен период
49.00
74.00
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Овощни насаждения –
семкови, костилкови, черупкови

Ягодоплодни култури
Етерично маслени роза, мента, шипка, лавандула и
др.
Култивирани билки срок на предоставяне – 5 г.
Калифорнийски аспержи срок на предоставяне -15 г.

За останалия период на
плододаване
до 4 г.
5 - 7 г.
За останалия период на
плододаване
до 2 г.
За периода на плододаване
до 3 г.
За периода на плододаване
до 1 г.
2 - 5 г.
до 3 г.
4 - 12 г.
13 - 15 г.

49.00
гратисен период
41.00
61.00
гратисен период
56.00
гратисен период
37.00
гратисен период
26.00
гратисен период
58.00
37.00

------------------------------------------------------------------------------------------------Решението е изпълнено. Проведени са търгове на 05.07.18г. и на
12.07.2018г.
48. ОбС 08-00-7388 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет
„Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на управител на „Хляб и
хлебни изделия“ ЕООД, гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. ИЗБИРА КРАСИМИР ЗДРАВКОВ КОЛЕВ, с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков” 55, вх.8, ет.6, ап.17, за управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД за срок
от 3 години, считано от 29.05.2018г.
2. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството,
но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи договор за възлагане
управлението на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД с г-н Красимир Здравков Колев,
съгласно утвърдения образец №2 към приложение №1 от Наредбата за условията и реда
за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански
дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.
4. На основание чл.60 от Административно-процесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет-Бургас.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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На 30.05.2018г. е подписан договор № 70-00-8870/3/30.05.2018 г., за
възлагане управлението на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД с
Красимир Здравков Колев.
59. ОбС 08-00-7491 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Определяне на управители на „Специализирана болница за
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД и
„Център за психично здраве Проф.Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД
РЕШЕНИЕ:
I. Определя д-р Евелина Димитрова Трошанова, ЕГН:***, притежаваща: диплома
за завършено висше образование № 000203/ 1977 г., издадена от Медицинска академия
– София, удостоверяваща придобити образователно-квалификационна степен
„магистър“ по медицина и правоспособност „лекар“; диплома № 25586/ 1983 г. за
призната специалност „Пневмология и фтизиатрия“, издадена от Медицинска академия
– София; удостоверение за професионална квалификация по „здравен мениджмънт, с
рег. № 1775/ 2002 г., издадено от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, за
управител на "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания - Бургас" ЕООД, ЕИК 000053088.
II. Определя д-р Надя Кирова Желязкова, ЕГН:***, притежаваща: диплома за
завършено висше образование № 000340/ 1990 г., издадена от Висш медицински
институт – Пловдив, удостоверяваща придобити образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина и правоспособност „лекар“; диплома № 000553/ 1995 г.
за призната специалност „Психиатрия, издадена от Висш медицински институт - София;
диплома за висше образование № 127703, издадена от Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ Бургас, за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по
стопанско управление със специализация „здравен мениджмънт“, за управител на
„Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, ЕИК 000053202.
ІІI. Определя възнаграждение на управителите по т. I и т. II, както следва: месечно
възнаграждение в размер на 300 на сто от отчетната средна месечна брутна работна
заплата в съответното лечебното заведение.
ІV. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с определените управители
договори за възлагане управлението съответно на "Специализирана болница за активно
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД, ЕИК 000053088 и
„Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, ЕИК 000053202,
съгласно утвърдения образец с Наредбата за условията и реда за упражняване правата на
собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването
на договори за съвместна дейност от Община Бургас.
V. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решенията.

------------------------------------------------------------------------------------------------Сключен е договор за управление на „СБАЛПФЗ – БУРГАС“ ЕООД №
94-01-21641/ 03.07.2018 г. с д-р Евелина Трошанова .
Сключен е договор за управление на „ЦПЗ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ
– БУРГАС“ ЕООД № 94-01-21644/ 03.07.2018 г. с д-р Надя Желязкова.
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62. ОбС 08-00-7498 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за
сътрудничество между град Бургас, Република България и град Ярославъл, Русия
РЕШЕНИЕ:
Одобрява проект на Споразумение за побратимяване между град Бургас и град
Ярославъл, което да бъде подписано от Кмета на Община Бургас - Димитър Николов.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В продължение на активни взаимоотношения и подписана инициатива
за побратимяване между Бургас и Ярославъл, в началото на юни 2018
г. бе подписано споразумение за побратимяване между двата града.
Официалната церемония по подписването се състоя в Бургас. Под
документа сложиха подписите си кметът на Бургас Димитър Николов
и на Ярославъл Владимир Слепцов.
Протокол № 43 от проведеното на 26.06.2018 година заседание
12. ОбС 08-00-7531 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република
България за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на
поземлени имоти – държавна собственост, находящи се в землище кв. Рудник,
гр. Бургас, попадащи в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ на част
от имот пл.№40 по КВС за разширение на населеното място
РЕШЕНИЕ:
І. Дава съгласие да бъде поискано от Mинистерски съвет на Република България,
чрез Областния управител на Бургаска област, да приеме решение за безвъзмездно
предоставяне в собственост на Община Бургас на имоти, държавна собственост,
попадащи в обхвата на влязъл в сила ПУП - ПРЗ, одобрен с Решение № 36-16/ 22.07.2010
г. на Общински съвет – Бургас за част от имот с пл. №40, обособена с проектен номер
000059 по КВС на землище кв. Рудник, гр. Бургас, с отреждане - за улици, както следва:
1. ПИ с идентификатор 07079.17.149 по КК на град Бургас (стар имот по КВС
000221), целият с площ от 1097 кв. м., трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За второстепенна улица, при съседи:
07079.17.148, 07079.17.9901 и 07079.17.150;
2. ПИ с идентификатор 07079.17.154 по КК на град Бургас (стар имот по КВС
000226), с площ от 100 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: За второстепенна улица, при съседи: 07079.17.153 и
07079.17.9901;
3. ПИ с идентификатор 07079.17.156 по КК на град Бургас (стар имот по КВС
000228), с площ от 10482 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: За второстепенна улица, при съседи: 07079.17.151,
07079.17.153, 07079.17.155, 07079.17.9901, 07079.17.117, 07079.17.157, 07079.17.313,
07079.17.322, 07079.17.311 и 07079.17.150;
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4. ПИ с идентификатор 07079.17.159 по КК на град Бургас (стар имот по КВС
000230), с площ от 121 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: За второстепенна улица, при съседи: 07079.17.157 и
07079.17.9901;
ІІ. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите действия за
изпълнение решението по т.І.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решението е в процес на изпълнение, тъй като е в сила от 13.07.2018г.
15. ОбС 08-00-7539 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и
физически лица в недвижими имоти, представляващи УПИ ІХ и УПИ ІV, двата в
кв.7 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, чрез извършване
на доброволна делба и изкупуване на общинска идеална част
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска
собственост за 2018 година, приета от Общинския съвет с решение по т.1 от дневния ред
на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 30.01.2018г. (Протокол №37), в
частта на точка 3.„Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез
продажба на общински идеални части“ от раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг
или конкурс“, със следния имот: 18,75 кв.м. идеални части от УПИ ІV-125 в кв.7, целият
с площ 222 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с
идентификатор 07079.601.207, с площ 222 кв.м. по КК на гр. Бургас, при съседи: имоти
с идентификатори: 07079.601.142, 07079.601.123 и 07079.601.156, като част от имота,
описан в Акт №8589/15.12.2016г. за частна общинска собственост.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и физическите лица:
М.К., Я.К. и С.С., по реда на чл.36, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОС в УПИ ІХ-124, целият с площ
591 кв.м. в кв.7 и УПИ ІV, целият с площ 222 кв.м. в кв.7 по актуализирания ПУП-ПРЗ
на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба и продажба на
общинската идеална част, съобразно квотите на съсобственост - ¾ за Общината и ¼ за
физическите лица, както следва:
1. Община Бургас получава в дял и става изключителен собственик на УПИ ІХ124 (девет римско за имот сто двадесет и четири) в кв.7 (седем), целият с площ 591
(петстотин деветдесет и един) кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас,
съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.601.206 (нула седем нула седем девет точка
шест нула едно точка две нула шест) с площ 591(петстотин деветдесет и един) кв.м. по
КК на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.601.146 и 07079.601.156, с
пазарна стойност на имота в размер на 300 540 (триста хиляди петстотин и четиридесет)
лева, без ДДС;
2. М.М.К., Я.В.К. и С.М.С., всички от гр. Бургас, получават в дял и стават
изключителни собственици съгласно наследствените им права на УПИ ІV-125 (четири
римско за имот сто двадесет и пет) в кв.7 (седем), целият с площ 222 (двеста двадесет и
два) кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с
идентификатор 07079.601.207 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка
две нула седем), с площ 222 (двеста двадесет и два) кв.м. по КК на гр. Бургас, при съседи:
имоти с идентификатори: 07079.601.142, 07079.601.123 и 07079.601.156, с пазарна
стойност на целия имот в размер на 91 350 (деветдесет и една хиляди триста и петдесет)
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лева, без ДДС, като за уравняване на дяловете, същите следва да заплатят на Община
Бургас сумата от 7 706 (седем хиляди седемстотин и шест) лв., без ДДС, представляваща
пазарната стойност на 18,75/222 (осемнадесет цяло седемдесет и пет от двеста двадесет
и два) кв.м. идеални части от УПИ ІV-125 в кв.7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр.
Бургас.
Община Бургас не дължи суми за уравняване на дяловете.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работи се по решението на ОС, което е в сила от 13.07.2018г. Подготвена
е заповед.
24.ОбС 08-00-7524 Докладна записка от Красимир Колев – управител на
„Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, относно: Продължаване на договора за
предоставяне за нуждите на Детска млечна кухня на помещения – част от База за
приготвяне на храна в сграда, собственост на Дружеството с идентификатор
07079.651.49.1 по кадастралната карта на гр. Бургас в УПИ V кв. 18 зона „А” на
к-с „Меден рудник”
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие сключения договор № 70-00-2408/13.06.2012г. между Община
Бургас и „Хляб и хлебни изделия” ЕООД за предоставяне на помещения за нуждите на
Детска млечна кухня да бъде продължен за срок от още три години.
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи анекс към наемния договор с
„Хляб и хлебни изделия” ЕООД за продължаване действието на договора за срок от още
три години.
3. На основание чл.60 от Административно-процесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет-Бургас.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решението е в процес на изпълнение, тъй като е в сила от 13.07.2018г.

С уважение,
ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас
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