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№ 08-00-839/27.07.2017

ДО Г-Н КОСТАНТИН ЛУКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
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. ноември 2016 г. – м. май 2017 г.,
както следва:
Протокол № 19 от проведеното на 29.11.2016 година заседание:
34. ОбС 08-00-5399 Докладна записка от Димитринка Иванова
Буланова – Митрева – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно:
Изграждане сцена на открито в Парк Минерални бани
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на общинска администрация да определи варианти за
подходящ терен в Парк Минерални бани за изграждане на сцена на
открито, като предприеме всички необходими действия
2. В Парк Минерални бани да бъдат разположени допълнително 10
маси и пейки за пикник
3. Необходимите средства да бъдат предвидени в Бюджет 2017.

В изпълнение на решението на терен са поставени 24 бр. дървени
маси в комплект с два броя пейки за сядане, 12 бр. барбекюта и 20 бр.
бетонови кошчета за ползване от посетителите на Лесопарк Минерални
Бани. Разполагането на сцена на открито към момента не е възможно
поради наличие на дълготрайна растителност. За нея е необходимо да
бъде проведено обследване и да се даде оценка на състоянието и от
специализирана комисия, която да предложи адекватни мерки за
последващи грижи.
36. ОбС 08-00-5444 Докладна записка от Георги Дражев –
общински съветник от НФСБ, относно: Възстановяване паркова
растителност в урегулиран поземлен имот (УПИ) IX- 690 в кв.18 по
плана на к/с „Лазур“ гр. Бургас, целия с площ 3550 кв.м. при граници:
североизток – ул. „Калофер“, югозапад – ул. „Карлово“, северозапад –
УПИ Х-690, югоизток – УПИ I
РЕШЕНИЕ:
Общинска администрация да извършва поддържане на зелените площи,
находящи се в /УПИ / IX- 690 в кв.18 по плана на к/с “Лазур“ гр. Бургас,
целия с площ 3550 кв.м. при граници: североизток - ул. „Калофер“, югозапад
– ул. „Карлово“, северозапад – УПИ Х-690, югоизток – УПИ I., до
придобиване собствеността върху терена
Възложено е засаждането на 10 броя дълготрайни декоративни
дървета, което ще се осъществи след финализиране на промяната на
ПУП-а, като процедурата в момента се обжалва в съда, съобразно
отговора по т. 45.
41.
ОбС 08-00-5443 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян –
зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на
безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
РЕШЕНИЕ:
1.
Предоставя безвъзмездна финансова помощ на: следват 31тридесет и едно лица.
Решението е изпълнено и помощите са изплатени.
45.
ОбС 08-00-5498 Докладна записка от Димитър Николов –
кмет на Община Бургас, относно: Решения на Общински съвет –
Бургас, приети по т.30/28.02.2008 г. /Протокол №6/ и по т.9/22.05.2008
г. /Протокол №9/
РЕШЕНИЕ:
1. Отменя решение по т.30/28.02.2008 година на Общински съвет

Бургас
2. Задължава общинска администрация да предприеме действия за
изготвяне задание за изменение на ПУП за УПИ -690, в кв. 18, ж.к. „Лазур“
в условията на защита на доказан обществен интерес.
От експерти по устройствено планиране е изготвено служебно
предложение за изменение на ПУП на кв.18 к-с Лазур. Предложението
е разгледано на заседание на ОЕСУТ, проведено на 25.01.2017г.
Издадена е Заповед №928/20.04.2017г. на Зам. кмет „Строителство,
инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас за допускане
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-690 и УПИ ХII-690. Заповедта е
съобщена на заинтересуваните собственици. Постъпило е едно
възражение от Директор на ЧПГИАЕ „БРИТАНИКА“. С писмо изх.№
Z - 29/13/21.07.2017г. преписката е изпратена до Административен съд
Бургас.
46.
ОбС 08-00-5500 Докладна записка от Димитър Николов –
кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на еднократни
безвъзмездни финансови помощи в полза на тринадесет лица
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставя безвъзмездна финансова помощ на: следват 13тринадест физически лица.
Решението е изпълнено и помощите са изплатени.
48.
ОбС 08-00-5505 Докладна записка от Димитър Николов –
кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване кмета на
Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на
Министерството на регионалното развитие като обезпечение,
гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект
"Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и
ж.р. Меден рудник - етап I", Оперативна програма "Региони в растеж"
2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 - Бургас"
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет – Бургас упълномощава кмета на Община Бургас,
след одобрение на проектно предложение „Осигуряване на балансирана
градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник- етап І ”,
представено за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014 – 2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие”, да издаде запис на заповед без протест и без
разноски, в полза на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер

на авансовото плащане по проекта, в размер на 9 081 132,96 лв. или 35 %
стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.
Решението е изпълнено, подписано е изискуемото обезпечение –
запис на заповед, като проектът е в процес на редовно, срочно
изпълнение. Авансът е изплатен от управляващия орган.
51.
ОбС 08-00-5508 Докладна записка от Димитър Николов –
кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на
Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на
Министерството на регионалното развитие и благоустройство като
обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по
проект: „Подобряване качеството на професионалното образование
чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест
професионални гимназии в гр. Бургас“, ДБФП № BG16RFOP001-3.0020026-C001, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за
професионалните училища в Република България
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, обезпечаваща пълния размер на авансовото плащане по
проект: „Подобряване качеството на професионалното образование чрез
модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални
гимназии в гр. Бургас“, ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0026-C001,
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г.,
процедура BG16RFOP001-3.002 “ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” в размер 2 938 586, 34 лв. (два
милиона деветстотин тридесет и осем лева петстотин осемдесет и шест лева
и тридесет и четири стотинки), или 35 % от стойността на предоставената
безвъзмездна финансова помощ.
Решението е изпълнено, подписано е изискуемото обезпечение –
запис на заповед, като проектът е в процес на редовно, срочно
изпълнение.
Протокол № 21 от проведеното на 20.12.2016 година заседание:
17. ОбС 08-00-5535 Докладна записка от инж. Чанка Коралска –
зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие",
относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно
предложение във връзка с обявяването на процедура „Развитие на
социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване
на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР
2014-2020

РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура
BG05M9OP001
2.006
„РАЗВИТИЕ
НА
СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” с проект „Създаване на социално предприятие за
озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" в Община Бургас.
2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество, с
Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо
Фичето“ – Бургас партньор по проекта, съгл. чл. 59 и сл. от ЗМСМА.
3. Дава съгласие за предоставяне на следните помещения за срока на
изпълнение на проекта и за срок до одобряване на окончателния доклад по
проекта, находящи се на:
 ул. „Шейново“ №24, ет.3, гр. Бургас
 ул. „Захари Зограф“ №5, кв. Долно Езерово, гр. Бургас
 ул. „9-ти септември“, с. Братова, община Бургас
 ул. „Васил Коларов“ №7, кв. Черно море, гр. Бургас
 ул. „II“ №9, с. Брястовец – кметство, община Бургас
 ул. „Родопи“ №5, с. Изворище – читалище, община Бургас
 ул. „Средна гора“ №1, ет.2, с. Миролюбово, община Бургас
 ул. „Димитър Благоев“ №24, с. Извор, община Бургас
 ул. „I-ва“ №8, с. Твърдица, община Бургас
 кметство ул. „Михаил Герджиков“ №35, с. Маринка, община
Бургас
 ул. „1-ви май“ №4, гр. Българово, община Бургас
 ул. „Жечка Карамфилова“ №33, с. Рудник, община Бургас
 с. Димчево, кметство община Бургас.
4. Възлага на Кмета на Община Бургас осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
В изпълнение на взетото решение е изготвено проектно
предложение „Създаване на социално предприятие за озеленяване и
благоустройство "Зелени асистенти" в Община Бургас. За целите на
проекта е подписано партньорско споразумение с Професионалната
гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ –
Бургас. Проектното предложение е представено за финансиране пред
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
Процедура BG05M9OP001 - 2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” и е в процес на оценка.
Протокол № 22 от проведеното на 11.01.2017 година заседание:
Точка единствена: ОбС 08-00-5618 Докладна записка от Димитър
Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община
Бургас с проект по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“

по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от
Европейския фонд за морско дело и рибарство
РЕШЕНИЕ:
1.
Дава съгласие Община Бургас да реализира проект по мярка 4.1
„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско
дело и рибарство 2014-2020 на част от територията на общината, а именно:
квартал „Крайморие“, землище на бивше с. Крайморие, включително
селищно образование за рибностопански дейности „Ченгене скеле“, ж.р.
Меден Рудник, землище на бивше с. Меден Рудник, землищата на съставни
селища Извор, Маринка, Димчево и Твърдица.
2.
Дава съгласие Община Бургас да бъде Водещ партньор,
кандидат за финансова помощ по проекта и в това си качеството да подаде
Заявление за изразяване на интерес за изграждане на Местна инициативна
рибарска група.
3.
Одобрява проекта на Споразумение за партньорство и следните
партньори за подписване на споразумение за партньорство и подаване на
Заявлението:
- Община Бургас, БУЛСТАТ 000056814, със седалище и адрес на
управление: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска №26, представлявана от
Димитър Николов Николов – Кмет;
- Община Камено, БУЛСТАТ 000057001, със седалище и адрес на
управление: 8120 гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, представлявана от
Жельо Василев Вардунски – Кмет;
- Сдружение „Морски сговор”, БУЛСТАТ 102900843, със седалище и
адрес на управление: 8000 гр. Бургас, парк „Росенец”, Рибарско селище,
представлявано от Димитър Панайотов Янчев – Председател на
Управителния съвет;
- ЕТ „Оазис – Савов – С. Савова”, БУЛСТАТ 203658870, със
седалище и адрес на управление: 8000 гр. Бургас, кв. Крайморие, ул.
Вълнолом №5А, представлявано от Султанка Петрова Савова.
4. Дава съгласие Димитър Николов Николов – в качеството му на кмет
да представлява Община Бургас в партньорството по проекта и подпише
Споразумението за партньорство.
5. Дава съгласие Община Бургас да осигури финансов ресурс в размер
до 50 000 лв. за изпълнение на дейностите по проекта до тяхното
възстановяване от УО на ПМДР.
6. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от
Административно процесуалния кодекс.
В съответствие с взетото решение Община Бургас подготви и
представи за финансиране пред Програмата за морско дело и
рибарство проектно предложение „Създаване на МИРГ на територията
на Община Бургас и Община Камено“, мярка 4.1 „Подготвителна
помощ за стратегии за ВОМР“. За целите на проекта е подписано
споразумение за партньорство между Община Бургас, Община Камено,
Сдружение „Морски сговор“, ЕТ „Оазис – Савов – С. Савова”.

Проектът е одобрен за финансиране и е подписан договор за
безвъзмездна финансова помощ.
Протокол № 23 от проведеното на 31.01.2017 година заседание:
6.
ОбС 08-00-5652 Докладна записка от Ангел Димитров
Божидаров – зам. председател на групата общински съветници на
ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Провеждане на РИБЕН ФЕСТИВАЛ в
гр. Бургас през втората седмица на м. септември
РЕШЕНИЕ:
1.Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите
действия по организация и провеждане на РИБЕН ФЕСТИВАЛ гр.Бургас
през втората седмица на м.септември.
2.Общински съвет Бургас одобрява в бюджета за 2017г. Да бъдат
заложени 20 000 лв. за провеждане на фестивала.
3. Името на фестивала да бъде Фестивал на рибата и виното.
Решението е изпълнено. Средствата са заложени в бюджета.
Фестивалът ще се проведе през втората половина на септември.
7.
ОбС 08-00-5653 Докладна записка от Ангел Димитров
Божидаров – зам. председател на групата общински съветници на
ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Изграждане на паркинги на
територията на ж.к. „Възраждане" и ж.к. „Братя Миладинови“
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите
действия по проектиране и изграждане на паркинги в ж.к. „Възраждане и
ж.к. „Братя Миладинови“.
2. Общински съвет Бургас одобрява в бюджета за 2017 г. да бъдат
заложени 150 000 лв. по §10-30 от дейност 606 (изграждане на
инфраструктура) от проектобюджета за 2017 г., за изграждане на
горепосочените паркинги.
За територията на к-с „Възраждане“ има влезли в сила изменения
на ПУП, с които се предвижда изграждане на паркинги и
реконструкция на съществуващи. За част от предвижданията на плана
има изготвени и инвестиционни проекти. Част от проектите вече са
реализирани със средства по ОПРР. Изпълнението на дейностите по
благоустрояване се предшества от реконструкция на техническата
инфраструктура от експлоатационните дружества за да се гарантира
устойчивост при влагането на публични средства.
За територията на к-с „Бр. Миладинови“ са одобрени изменения
на ПУП в кв.38, кв.25 и 25а за обособяване на нови места за паркиране.
В момента тече процедура по изменение на ПУП в обхват на значителна
територия - кв.22, кв.23 и кв.24 за промяна на регулацията при

съобразяване с реализирани улици, паркинги и предвиждане на нови
такива и реконструкция и оптимизиране на съществуващите.
8. ОбС 08-00-5654 Докладна записка от Ангел Димитров Божидаров –
зам. председател на групата общински съветници на ПП НФСБ и ПП
СЕК, относно: Увеличаване на паркоместата на ул. „Копривщица“ до
ъгъла с ул. „Батак“ в ж.к. „Лазур“
РЕШЕНИЕ:
1. В бюджета на Община Бургас за 2017 г. да бъдат заложени 10 000 лв.,
по §10-30 от дейност 606 (изграждане на инфраструктура) от
проектобюджета за 2017 г., за увеличаване на паркоместата на ул.
„Копривщица“ до ъгъла с ул. „Батак.
2. Възлага на общинската администрация проектиране и изграждане на
новите паркоместа.
Изготвен е служебен проект за изменение на действащия план за
кв.22 по плана на к-с“Лазур“ с което включително се предвижда и
изграждане на крайуличен паркинг по ул. “Копривщица“ с нови 11 бр.
места за паркиране. При обследване територията на квартала с
изменението е обособен нов УПИ ХХ, който се отрежда за
инфраструктура и благоустрояване с което се осигурява възможност в
същия да бъдат реализирани допълнителни места за паркиране въз
основа на инвестиционен проект. Проекта е обявен на
заинтересуваните собственици, предстои одобряване на изменението.

10. ОбС 08-00-5628 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община
Бургас, относно: Проект на бюджет 2017 година
РЕШЕНИЕ:
1.1. Приема бюджета на Община Бургас за 2017 година, както следва:
…….
Бюджетът на община Бургас по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение,
като на сесия на общинския съвет през месец август ще бъде представен
и изискуемия по закон отчет за изпълнение на бюджета.
48.ОбС 08-00-5705 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Включване на Община Бургас в
Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС)

РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас да се включи като съучредител в
„Европейска група за териториално сътрудничество” (ЕГТС) със
седалище град Солун, регистрирано съгласно Гръцкото
законодателство.
2. Упълномощава Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
да представлява Община Бургас при учредяването на ЕГТС, както и в
Общото събрание и Управителните органи на ЕГСТ, включително и
да уведоми и да получи одобрение от Министъра на регионалното
развитие и благоустройството на Република България за намерението
Община Бургас да участва в „Европейска група за териториално
сътрудничество”, със седалище град Солун, регистрирано съгласно
Гръцкото законодателство.
3. Дава съгласие след регистриране на ЕГТС, община Бургас да заплати
встъпителен членски внос в размер на левовата равностойност по
официалния курс на БНБ на 1500 (хиляда и петстотин) евро, които да
бъдат от собствени средства на общината.
Възлага на кмета на община Бургас да предприеме необходимите
мерки и да осигури необходимите ресурси за изпълнение на това решение.
В изпълнение на взетото решение са изготвени и подадени за
одобрение учредителни документи, включително известие за
съучредяване на ЕГТС, проект на конвенция и устав за Европейска
група за териториално сътрудничество „HELICAS“ съгласно
Регламент (ЕО) 1082/2006 на Европейския парламент и Съвета.
Учредителните документи са в процес на одобрение от страна на МРРБ.
Протокол № 24 от проведеното на 28.02.2017 година заседание:
8. ОбС 08-00-5753 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за
издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката,
Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия”, съфинансиран от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по проект
„Повишаване
на
енергийната
ефективност
на
централно
топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас,
ж.к. „Меден Рудник”, Договор за безвъзмездна финансова помощ
№:BG04-02-03-022-007/18.08.2015 г., който се изпълнява от Община
Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет-Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да
издаде Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви

възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в
полза на Министерство на енергетиката- Програмен оператор на
програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на
Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г., платим на предявяване,
който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по Проект
„Повишаване на енергийната ефективност на централно
топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр.
Бургас, ж.к. „Меден Рудник", Договор за безвъзмездна финансова
помощ BG04-02-03-022-007/18.08.2015г., на стойност 113 137, 43 лева
(сто и тринадесет хиляди сто тридесет и седем лева и четиридесет и
три стотинки), което представлява 60% от стойността на
предоставената безвъзмездна финансова помощ по чл. 4.1., т. 1. от
Договора за безвъзмездна финансова помощ. Общински съвет Бургас
одобрява поемането на гореописаното задължение;
2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс,
Общински съвет-Бургас допуска предварително изпълнение на
решението.
Решението е изпълнено. Цялото авансово плащане е получено и
проектът е приключен. Обектът е въведен в експлоатация.
9.ОбС 08-00-5766 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.кмет „Култура и образование”, относно: Упълномощаване на Кмета
на Община Бургас да подпише партньорско споразумение с дружество
„Регио Аугсбург Туризъм“ към Община Аугсбург (Германия) и Община
Витербо (Италия), отнасящо се до проект „Виа Аква“ (Via Aqua, акроним
VIAQUA) по програма „Творческа Европа“, покана EACEA-45-2016 на
Европейската комисия
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да
подпише Споразумение за партньорство с дружество „Регио Аугсбург
Туризъм“ към Община Аугсбург (Германия) и Община Витербо (Италия)
при решение на Европейската комисия за изпълнение на проект „Виа Аква“.
2. Предвид кратките срокове за предоставяне на подписано
споразумение при одобрение на проекта от Европейската комисия, на
основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
Решението е изпълнено и споразумението е подписано.
17.ОбС 08-00-5799 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно
предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижими имоти,
държавна собственост, представляващи ПИ с идентификатори
07079.1.1511
и
07079.1.1512
по
одобрени
КККР
на

гр.Бургас, находящи се в м. „Ъгъла“ (бивша м. „Кюшето“), землище
кв.Сарафово, гр.Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Да се отправи искане до Министерския съвет на Република
България чрез Областния управител на област Бургас, за безвъзмездно
прехвърляне в полза на Община Бургас правото на собственост върху
поземлени имоти, образувани от част от бивш поземлен имот №018367,
целият с площ 30529 кв.м. в м.“Ъгъла“/бивша м. „Кюшето“/ по недействаща
Карта на възстановената собственост /КВС/ на землище кв.Сарафово,
гр.Бургас, актуван с Акт №4289/16.11.2007г. за публична държавна
собственост, както следва:
- ПИ с идентификатор 07079.1.1511, с площ 3241 кв.м. и начин на
трайно ползване: друг вид застрояване, при съседи: имоти с
идентификатори: 07079.1.1474, 07079.1.1511 и 07079.1.1335 по одобрени
КККР на гр.Бургас;
и
- ПИ с идентификатор 07079.1.1512, с площ 520 кв.м. и начин на
трайно ползване: друг вид застрояване, при съседи: имоти с
идентификатори: 07079.1.1512, 07079.1.1474, 07079.1.1473, 07079.1.1510 и
07079.1.1335 по одобрени КККР на гр.Бургас;
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши предвидените в
закона правни и фактически действия по изпълнение решението по т. 1.
В съответствие с решението на ОС е окомплектована преписка
пред областния управител на област Бургас. С писмо Вх. № 61-0053(2)12.06.2017г. областният управител ни информира за действията си
по препращане на преписката до Министерски съвет на РБ за вземане
на решение по компетентност за безвъзмездно прехвърляне на
собствеността в полза на Община Бургас.
29. ОбС 08-00-5763 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.кмет „Култура и образование" при Община Бургас, относно:
Преобразуване на Помощно училище „Отец Паисий” - Бургас в
Общински център за специална образователна подкрепа – Бургас
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено
предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуване
на Помощно училище „Отец Паисий“ – Бургас в Общински център за
специална образователна подкрепа – Бургас, считано от 01.09.2017 година.
Решението е изпълнено. Отправено е писмо с изх. номер: 04-00144/24.04.2017 до МОН за преобразуване на Помощно училище „Отец
Паисий“ – Бургас.

Протокол № 25 от проведеното на 28.03.2017 година заседание:
23.ОбС 08-00-5870 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Общински съвет по наркотични вещества
към Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
I. Отменя Правилник за дейността на Общински съвет по наркотични
вещества към Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет – Бургас
по т. 18 от дневния ред на заседание, проведено на 26.06.2010 г. /Протокол
№ 35/.
II. Освобождава Славейка Христова Николова от длъжност
Председател на Общински съвет по наркотични вещества към Община
Бургас, избрана с Решение на Общински съвет- Бургас, по т.34 от дневния
ред на заседанието, проведено на 31.01.2012 г. (Протокол № 6).
III. Определя: 1. Д-р Лорис Карекин Мануелян, заместник-кмет
„Здравеопазване, социални дейности и спорт“ за временно изпълняващ
длъжността „Председател“ на Общински съвет по наркотични вещества към
Община Бургас до определянето на нов председател; 2. Петя Николова
Чакърова, ст. експерт в Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и
спорт“ за временно изпълняващ длъжността „Секретар“ на Общински съвет
по наркотични вещества към Община Бургас до определянето на нов такъв,
който да замества титуляра – Станислава Атанасова Калинова, до
завръщането й от майчинство.
IV. Определя комисия в състав от седем общински съветници:
Антонио Христов Душепеев, Димчо Грудев Грудев, Станислав Райков
Андреев, Георги Василев Манев, Бойко Георгиев Миразчийски, Ангел
Димитров Божидаров и Георги Митев Митев, която в срок до 10.05.2017 г.
да извърши подбор на кандидати, от които да предложи кандидатура за
длъжността „Председател“ и кандидатура за временно изпълняващ
длъжността „Секретар“ на Общински съвет по наркотични вещества към
Община Бургас. На първото заседание на комисията членовете следва да
изберат между тях председател, да приемат критерии за подбор и ред за
провеждане на процедурата по определяне на кандидатурите за двете
длъжности. ….
VI. Възлага на зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и
спорт“ при Община Бургас чрез дирекция „Социални дейности,
здравеопазване и спорт“ да контролира: разходването на предоставените
финансови средства от републиканския бюджет чрез общинския бюджет за
дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивноинформационния център към него като делегирана от държавата дейност;
предложенията на Общинския съвет по наркотични вещества
за
осигуряване на финансови средства в общинския бюджет за изпълнение на
общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични
вещества; изпълнението на задължението на Общинския съвет по

наркотични вещества да се отчита пред Общински съвет – Бургас,
респективно и пред Национални съвет по наркотични вещества; и да
координира дейността за борба с прекурсорите и наркотиците.
VII. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс допуска предварително изпълнение на настоящите решения.
Решението е изпълнено. Правоотношенията с визираните лица са
уредени съобразно Кодекса на труда, попълнен е състава на цитираната
комисия, която е изпълнила възложените задължения, а контролът по
т.VI се осъществява постоянно и безсрочно.

34.ОбС 08-00-5933 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Избор на управител на "Обреден
комплекс" ЕООД, гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. ИЗБИРА МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА КАРАСТОЯНОВА, с адрес: гр.
Бургас, ул. „Батак” 46 ет.4, ап.15, за управител на „Обреден комплекс“
ЕООД за срок от 3 години, считано от 24.04.2016г.
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 „Обреден комплекс“ ЕООД с г-жа Магдалена
Илиева Карастоянова, 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.
Решението е изпълнено и е сключен договор за възлагане на
управлението съобразно действащата нормативна уредба.
Протокол № 26 от проведеното на 25.04.2017 година заседание:
13.ОбС 08-00-5968 Докладна записка от Димчо Грудев Грудев,
Станислав Райков Андреев, Веселин Матеев Пренеров общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изработване на
Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи, като
умели и активни предприемачи или висококвалифицирани работници
и специалисти, чрез интерактивно, иновативно извънкласно обучение
и практики, с цел подобряване социалния климат в Община Бургас в
полза на дребния и среден бизнес, както и в превръщане на Общината
в привлекателна дестинация за големи инвеститори

РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите
действия по изработването на Общинска програма за развитие и
изграждане на деца и младежи, като умели и активни предприемачи или
висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно,
иновативно
извънкласно обучение и практики, с цел подобряване
социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и среден бизнес,
както и в превръщане на Общината в привлекателна дестинация за големи
инвеститори.
2. Необходимите финансови средства в размер на 30 000 (тридесет
хиляди) лв. да се осигурят от външни източници.
В изпълнение на решението е проведена среща с вносителите на
докладната записка. Стартирала е процедура за възлагане на
изработването на Общинска програма за развитие и изграждане на
деца и младежи,
като умели и активни предприемачи
или
висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно,
иновативно извънкласно обучение и практики, с цел подобряване
социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и среден бизнес.
Търси се външно финансиране.

39.ОбС 08-00-5963 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.кмет "Култура и образование", относно: Промяна в
наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на немски
език „Гьоте“ – Бургас в Немска езикова гимназия „Гьоте“ – Бургас
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено
предложение до Министъра на образованието и науката за промяна в
наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на немски език
„Гьоте“ – Бургас в Немска езикова гимназия „Гьоте“ – Бургас, считано от
01.09.2017 година.
Решението е изпълнено. Отправено е писмо с изх. номер: 08-0055/31.05.2017. Има заповед на Министъра на образованието и науката
за промяна на наименованието № РД-14168/21.06.2017 г.
46.ОбС 08-00-6056 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Преобразуване чрез вливане на Начално
училище "Д-р Петър Берон" – гр. Бургас, кв. Рудник и Основно
училище "Св. Климент Охридски" – гр. Бургас, кв. Рудник в едно
основно училище - ОУ "Св. Климент Охридски"

РЕШЕНИЕ:
1.Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено
предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуване
чрез вливане на Начално училище „Д-р П. Берон” – гр. Бургас, кв. Рудник
и Основно училище „Св. Кл.Охридски” – гр. Бургас, кв. Рудник в едно
Основно училище – ОУ ”Св. Кл.Охридски”-гр. Бургас, кв.Р удник, считано
от 01.09.2017 г.
2. Завишава се бюджетът на ОУ „Св. Кл.Охридски“ – гр.Бургас, кв.
Рудник с неизползвания финансов ресурс от бюджета за 2017 г. на НУ „Др П. Берон “ – гр.Бургас, кв. Рудник. Средствата ще бъдат предоставени за
същите дейности, за които са били разчетени по бюджета за 2017 г. на
НУ „Д-р П. Берон “ - гр.Бургас, кв. Рудник . Всички постъпили средства по
сметки на Община Бургас за НУ „Д-р П. Берон “ - гр.Бургас, кв. Рудник
след вливането да бъдат предоставени на ОУ „Св. Кл.Охридски“ – гр.Бургас
, кв. Рудник, считано от 01.09.2017 г.
Изпратено е изискуемото писмо с изх. номер:04-00-187/18.05.2017.
Има заповед на Министъра на образованието и науката за
преобразуване с номер РД-14-139/06.06.2017 г.
Протокол № 27 от проведеното на 30.05.2017 година заседание:
2. ОбС 08-00-6128 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Проектно предложение „Интегриран
модел за управление на градската мобилност – I етап“ по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура
BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020“
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да
кандидатства с проектно предложение “Интегриран модел за
управление на градската мобилност - І етап” по процедура
BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г.
2. Общински съвет – Бургас гарантира, че ще бъде осигурена
устойчивостта на проектното предложение и видът и
предназначението на закупените/изградените/реконструираните
по
проекта
инфраструктура,
оборудване,
съоръжения,
нематериални активи и др. няма да бъдат променяни за период, не
по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента Община Бургас по проекта.

3. Общински съвет – Бургас дава съгласие за осигуряване на
необходимия собствен принос в размер на 4 208 463,46 лв., чрез
собствени средства, кредит или друга подкрепа от финансова
институция, в случай, че проектът бъде финансиран от ОПРР.
В изпълнение на взетото решение, Община Бургас е в процес на
подготовка на проектно предложение „Интегриран модел за
управление на градската мобилност – I етап“.

5. ОбС 08-00-6159 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на

Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма за
оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2017/2018
година на Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Общинска програма за оптимизация на мрежата от общински
училища за учебната 2017/2018 година на Община Бургас, съгласно
приложения проект.
2. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства с Общинската
програма пред Министерство на образованието и науката по Модул
„Оптимизиране на училищната мрежа” на Националната програма
„Оптимизация на училищната мрежа”.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс,
Общински съвет – Бургас допуска предварително изпълнение на решенията.

Решението е изпълнено. Изпратено е писмо с изх. номер: 04-00198/30.05.2017г., окомплектовано с необходимите документи за
кандидатстване по програмата за оптимизация.
25.ОбС 08-00-6120 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.кмет "Култура и образование", относно: Промяна в
наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на
английски език „Гео Милев“ – Бургас в Английска езикова гимназия
„Гео Милев“ – Бургас
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено
предложение до Министъра на образованието и науката за промяна в
наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на английски език
„Гео Милев“ – Бургас в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Бургас,
считано от 01.09.2017 година.
Решението е изпълнено. Изпратено е писмо с изх. номер: 61-00107/12.05.2017 г. до МОН.

35.ОбС 08-00-6173 Докладна записка от Димитър Николов Николов
– кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община
Бургас
с
проект
по
процедура
чрез
подбор
на
проекти BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за
разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор
„Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор
„Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на
покрити лодкостоянки“, "Програмата за морско дело и рибарство“
2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и
рибарство
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по процедура
BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни
борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към
изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“, Програмата за
морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за
морско дело и рибарство.
Проектното предложение е в процес на подготовка. Крайният
срок за кандидатстване по процедура BG14MFOP001-1.008 „Рибарски
пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити
лодкостоянки“ е удължен до 30-ти септември.
С уважение,
ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

/П/

