ОБЩИНА БУРГАС
8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; тел/факс: 056/ 907 256
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

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.юни – м.октомври 2016г., както
следва:
Протокол № 13 от проведеното на 28.06.2016 година заседание:
8. ОбС 08-00-4928 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет
„Европейски политики, околна среда", относно: Подписване на
партньорско споразумение към договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за проект „Роля на културата и
културното наследство в развитието на отговорен, новаторски и
устойчив туризъм“ (CHRISTA), референтен №PGI00057, финансиран
по програма Интеррег Европа 2014-2020
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет – Бургас, упълномощава Кмета на Община Бургас да
подпише споразумение за участие на Община Бургас като партньор
на Регионалния съвет за туризъм Пафос, Кипър и партньори от
Швеция, Гърция, Португалия, Испания, Латвия и Румъния в проект с
наименование „Роля на културата и културното наследство в
развитието на отговорен, новаторски и устойчив туризъм“

(CHRISTA), с рег. № PGI00057, финансиран по програма Интеррег
Европа 2014-2020
2. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал.1 от
Административно-процесуалния кодекс.
Решението е изпълнено, като на 04.08.2016г. е подписано
партньорското споразумение за Община Бургас. Споразумението е
подписано от всички партньори на 06.10.2016г.
11. ОбС 08-00-4889 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски
съвет на Република България за Учредяване на безвъзмездно
безсрочно право на строеж в полза на Община Бургас върху част от
поземлен имот с идентификатор № 07079.820.883 по кадастрална
карта на гр. Бургас, Община Бургас, Област Бургас, представляващ
морски плаж „Сарафово” – изключителна държавна собственост
съгласно Акт №575 от 04.01.2000г. за изключителна държавна
собственост
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие да се поиска от Министерски съвет на Република
България да приеме решение да се учреди безвъзмездно безсрочно право на
строеж в полза на Община Бургас върху част от поземлен имот изключителна държавна собственост за обект „Интегриран проект за
рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв.Сарафово, гр.Бургас“,
съгласно ДБФП №51011119-С012-20.10.2011г., Подобект 2 „Рехабилитация
и разширение на канализационната мрежа“, представляващ част с площ 979
кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 07079.820.883, с трайно
предназначение: защитена територия, с начин на трайно ползване:
крайбрежна плажна ивица, съгласно кадастралната карта на гр.Бургас,
община Бургас, област Бургас, представляващ Морски плаж „Сарафово“,
целият с площ от 76 884кв.м., за който е съставен Акт за изключителна
държавна собственост № 575 от 04.01.2000г., индивидуализирана с
координати на граничните точки.
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши необходимите
правни и фактически действия по изпълнение на решението по т.1
Решението е в процес на изпълнение, като преписката е
комплектована и изпратена чрез областен управител до Министерски
съвет. Очаква се решение на МС за учредяване право на строеж.
13.ОбС 08-00-4950 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас
безвъзмездно право на собственост върху идеална част от УПИ XIII,
кв.32, отреден „За детска градина“, по ПУП-ПРЗ на кв. Горно

Езерово, гр. Бургас, собственост на ЗКПУ „Тракия“, кв. Горно
Езерово
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас, представлявана от Кмета Димитър
Николов да придобие от 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, безвъзмездно правото на собственост върху 2000/3900 кв. м ид.
части от УПИ ХІІІ, кв. 32, при граници: север – УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ
ХХVІ; изток – улица; юг – УПИ ХVІІІ, УПИ ХVІХ и УПИ ХХ; запад – УПИ
ХІV, УПИ ХV и УПИ ХVІ, по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, с
проектен идентификатор 07079.829.532 по КК на гр. Бургас, за изграждане
на детска градина.
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши необходимите
правни и фактически действия по сключване на сделката.
3. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с
имоти за 2016 г. на Община Бургас, като се създава нов раздел „VІ а
„ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ И
ВЕЩНИ ПРАВА, ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ“, като създава в този раздел нова точка
със следното съдържание: „Придобиване от 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, безвъзмездно правото на собственост
върху 2000/3900 кв. м ид. части от УПИ ХІІІ, кв. 32, кв. Горно Езерово, гр.
Бургас за изграждане на детска градина.
4. Допълването на Програмата да се публикува на интернет
страницата на Община Бургас и в регистъра за разпореждане с общинската
собственост.
В изпълнение на решението е предприето изменение на
кадастралната карта. След приключване на административната
процедура пред СГКК-Бургас в сила следва и евентуално ново решение
на ОС.
38.ОбС 08-00-4966 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община
Бургас като партньор на Регионална инспекция по околната среда и
водите-Бургас в проектно предложение „Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в Административна сграда находяща се в
имот с идентификатор 07079.607.67 по КККР на гр. Бургас, ул.
Перущица №67“ към Националния Доверителен Екофонд и
осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община
Бургас
РЕШЕНИЕ:

1.
Общински съвет-Бургас одобрява проект на Споразумение за
партньорство, съгласно приложен проект.
2.
Общински съвет-Бургас упълномощава Кмета на Община
Бургас да подпише Споразумение за партньорство с Регионална инспекция
по околната среда и водите-Бургас, за целите на проектопредложение
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда
находяща се в имот с идентификатор 07079.607.67 по КККР на гр. Бургас,
ул. Перущица №67“
3.
Общински съвет-Бургас дава съгласие Община Бургас да
кандидатства
към
Национален
Доверителен
Екофонд
с
проектопредложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
Административна сграда находяща се в имот с идентификатор 07079.607.67
по КККР на гр. Бургас, ул. Перущица №67“
4.
Общински съвет-Бургас дава съгласие Община Бургас, като
Партньор да осигури необходимия собствен принос по проекта в размер до
19 150,28лв. /деветнадесет хиляди сто и петдесет лева и двадесет и осем ст./
с ДДС.
5.
Общински съвет-Бургас гарантира, че след изпълнение на
планираните строително-ремонтни дейности, предназначението на целевия
обект няма да се променя за срок от минимум 5 години.
6.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс, Общински съвет-Бургас допуска предварително изпълнение на
решенията.
В изпълнение на решението за обекта е изготвена Оценка за
съответствие със съществените изисквания към строежите с Решение
на ЕСУТ с Протокол №19/01.06.2016 г. по т.2 от дневния ред, одобрени
са инвестиционните проекти и е издадено разрешение за строеж
№170/03.08.2016 г.
40.ОбС 08-00-4995 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на
Община Бургас, относно: Подпомагане обучението на 60 студенти в
IT сектора от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски
Свободен Университет
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява подпомагане обучението на 60 студенти в областта на IT
сектора в Община Бургас“, за придобиване на образователнаквалификационна степен „Бакалавър“ - 30 /тридесет/ студенти от
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, направление „Комуникационна и
Компютърна Техника“ и 30 /тридесет/ студенти от Бургаски Свободен
Университет, специалност „Софтуерно инженерство“ със средства,
покриващи себестойността на семестриалните такси.

2. Необходимите финансови средства в размер до 42 000 лв. ще бъдат
осигурени и заложени при актуализация на бюджета на Община Бургас за
2016 г.
3. Средствата, който останат от бюджета за обществен посредник, да се
пренасочат към средствата за субсидиране на IT специалисти.
Решението е изпълнено изцяло, финансовите средства в размер до
42 000 лв. са осигурени и заложени при актуализацията на бюджета на
Община Бургас за 2016 г.
Протокол № 14 от проведеното на 26.07.2016 година заседание:
5. ОбС 08-00-5044 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: "Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната
програма на Община Бургас", ДБФП № BG16RFOP001-8.001 0017C01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 2020 г., процедура BG16RFOP001-8.001 "Бюджетна линия за 39
общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020"
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: „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на
Община Бургас“, ДБФП № BG16RFOP001-8.001- 0017-С01, одобрен по
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020г.“, процедура
BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по
Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ в размер на 162 722,00 лв. /сто
шестдесет и две хиляди седемстотин двадесет и два/лв. или 35 % от
стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.
В изпълнение на решение на Общински съвет – Бургас и във
връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ДБФП
BG16RFOP001-8.001- 0017-С01 за проект: "Техническа помощ за
изпълнение на Инвестиционната програма на Община Бургас" е
подадено искане за авансово плащане, съгласно условията на договора.
С решение № РД-02-36-1051/14.09.2016г. на Ръководителя на УО на
ОПРР е одобрено искането за авансово плащане.
6. ОбС 08-00-5006 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.кмет "Култура и образование", относно: Даване на съгласие за

участие на Община Бургас, като партньор на Аугсбург, Германия
и Витербо, Италия, в подготовката на проектно предложение „Виа
Аква“ („Via Aqua“) по програма „Творческа Европа“, Категория 1
– Проекти за сътрудничество от по-малък мащаб, на Европейската
комисия (“Creative Europe”, Category 1 – Smaller scale cooperation
projects) и осигуряване на съфинансиране по проекта от страна на
Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет – Бургас дава съгласие за участие на Община
Бургас в подаване на проектно предложение „Виа Аква“, в партньорство с
Аугсбург, Германия (водещ партньор) и Витербо, Италия.
2. Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас
да подпише Споразумение за партньорство с Аугсбург, Германия (водещ
партньор) и Витербо, Италия при одобрение от Европейската комисия за
изпълнение на проект „Виа Аква“.
3. Общински съвет – Бургас дава съгласие при одобрение на
проектното предложение Община Бургас, като Партньор, да осигури
необходимия собствен принос по проекта в размер на не повече от 50 000
евро (петдесет хиляди евро) от бюджета на ОП „Туризъм“.
В изпълнение на решението на 23.11.2016 г. проектното
предложение е подадено. При одобрение на проекта ще бъде депозирана
нова докладна записка до Общински съвет - Бургас, с която Кмета на
Община Бургас да бъде упълномощен да подпише Споразумение с
партньорите по проекта. Към новата докладна ще се приложи и
окончателния текст на Споразумението.
12.ОбС 08-00-5071 Докладна записка от Чанка Коралска – зам.-кмет
„Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно:
Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски
съвет на Република България, чрез Областния управител на област
Бургас, за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на
правото на собственост върху държавен недвижим имот,
представляващ масивна двуетажна сграда с административен
адрес: гр.Бургас, бул.„Демокрация” № 6, функционираща като
галерия-музей „Георги Баев”, ведно с прилежащото ѝ дворно
място, урегулирано в УПИ VІІ-2084 в кв.24 по действащия ПУППРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република
България, чрез Областния управител на област Бургас, за безвъзмездно
прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху
недвижим имот, представляващ дворно място от 319,90 кв.м, съставляващо

бивш имот с пл.№ 6656 по стар недействащ кадастрален план на гр. Бургас
от 1956–1958 г., урегулирано в УПИ VІІ-2084 в кв.24 по действащия ПУППРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, целият с площ 365 кв.м, с отреждане „за обществено
обслужване”, съответен на ПИ с идентификатор 07079.609.242 и с площ 365
кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № КД-14-02592/22.04.2013 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, ведно с построената в
него масивна двуетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.609.242.1
и със застроена площ 103 кв.м в одобрените КККР на гр.Бургас, с
административен адрес: гр. Бургас, бул. „Демокрация” № 6, функционираща
като галерия-музей „Георги Баев”;
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши необходимите
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1;
Осъществена е кореспонденция
с областен управител за
окомплектоване на преписка до МС и предстои изпращането й по
компетентност на МС. В проектобюджета за 2017г. са предвидени и
средства за реализиране на необходимите СМР.
13. ОбС 08-00-5056 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от
експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска
собственост, изграден в поземлен имот №000090 по КВС на
землище с. Братово и поземлен имот №000197 по КВС на землище
с. Равнец, Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на
язовир, изграден в поземлен имот с №000090 по КВС на землище с.
Братово, с площ 23.035дка., при граници имоти с №№ 000072, 000089,
землищна граница, 000091, и в поземлен имот с №000197 по КВС на
землище с. Равнец, с площ 12.947дка., при граници имоти с №№ 035033,
035034, 035035, 035036, 035037, 035038, 035039, 035040, 018116, 018350.
2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да предприеме всички
законови действия, свързани с извеждане от експлоатация и ликвидиране
на язовир, изграден в поземлен имот с №000090 по КВС на землище с.
Братово, с площ 23.035дка. при граници имоти с №№ 000072, 000089,
землищна граница, 000091, и в поземлен имот с №000197 по КВС на
землище с. Равнец, с площ 12.947дка., при граници имоти с №№ 035033,
035034, 035035, 035036, 035037, 035038, 035039, 035040, 018116, 018350,
Решенията и преписките са окомплектовани и изпратени по
компетентност в Дирекция строителство за извършване на СМР по
извеждане от експлоатация. В проектобюджета за 2017г. са предвидени
и средства за реализиране на необходимите СМР.

14.ОбС 08-00-5057 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от
експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска
собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор
47202.14.513 по КККР на с. Маринка, община Бургас,
съответстващ на имот №000112 в местност „Горни плочи“ по КВС
на землище с. Маринка по Картата на възстановената собственост
на землище с. Маринка
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на
язовир, изграден в поземлен имот с идентификатор 47202.14.513 по КККР
на с. Маринка, община Бургас, одобрени със Заповед №РД-1822/24.03.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с площ 158916 кв.
метра, при съседи: 47202.14.90, 47202.14.179, 47202.14.514, 47202.14.510,
47202.14.205, 47202.14.206, 47202.14.207, 47202.12.145, 47202.12.142,
47202.14.209, 47202.14.503, съответстващ на имот №000112 в местност
„Горни плочи“ по КВС на землище с. Маринка по Картата на
възстановената собственост на землище с. Маринка, за който е съставен
акт №8435/10.06.2016г. за публична общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да предприеме всички
законови действия, свързани с извеждане от експлоатация и ликвидиране
на язовир, изграден в поземлен имот с идентификатор 47202.14.513 по
КККР на с. Маринка, община Бургас, с площ 158916 кв. метра, при съседи:
47202.14.90, 47202.14.179, 47202.14.514, 47202.14.510, 47202.14.205,
47202.14.206, 47202.14.207, 47202.12.145, 47202.12.142, 47202.14.209,
47202.14.503.
Решенията и преписките са окомплектовани и изпратени по
компетентност в Дирекция строителство за извършване на СМР по
извеждане от експлоатация.
15.ОбС 08-00-5058 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от
експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска
собственост, изграден в поземлен имот №000033 по КВС на землище
с. Изворище, община Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на
язовир, изграден в поземлен имот №000033 по КВС на землище с.
Изворище, община Бургас, с площ 4, 270 дка., при граници: имоти с
№№000029, землищна граница, 000028, 000030.
2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да предприеме всички
законови действия, свързани с извеждане от експлоатация и ликвидиране

на язовир, изграден в поземлен имот №000033 по КВС на землище с.
Изворище, община Бургас, с площ 4, 270 дка., при граници: имоти с
№№000029, землищна граница, 000028, 000030.
Решенията и преписките са окомплектовани и изпратени по
компетентност в Дирекция строителство за извършване на СМР по
извеждане от експлоатация. В проектобюджета за 2017г. са предвидени
и средства за реализиране на необходимите СМР.
16.ОбС 08-00-5061 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от
експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска
собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.20.138
по КККР на с. Извор, община Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на
язовир, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.20.138 по КККР
на с. Извор, община Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-5/14.03.2016г.
на Изпълнителния Директор на АГКК, с площ 6 371 кв. метра, при съседи:
32367.20.135, 32367.20.132, съответстващ на имот №000325 в местността
„Обратното“(старо наименование „Гьотвердията“) по КВС на същото
землище.
2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да предприеме всички
законови действия, свързани с извеждане от експлоатация и ликвидиране
на на язовир, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.20.138 по
КККР на с. Извор, община Бургас, с площ 6 371 кв. метра, при съседи:
32367.20.135, 32367.20.132.
Решенията и преписките са окомплектовани и изпратени по
компетентност в Дирекция строителство за извършване на СМР по
извеждане от експлоатация.
17.ОбС 08-00-5062 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от
експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска
собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.26.91
по КККР на с. Извор, община Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на
язовир, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.26.91 по КККР
на с. Извор, община Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-5/14.03.2016г.
на Изпълнителния Директор на АГКК, с площ 1048 кв. метра, при съседи
поземлен имот с идентификатор 32367.26.53, съответстващ на имот

№000357 в местността „Христакиева кошара“ (старо наименование
„Христакиева къшла“) по КВС на същото землище.
2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да предприеме всички
законови действия, свързани с извеждане от експлоатация и ликвидиране
на язовир, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.26.91 по КККР
на с. Извор, община Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-5/14.03.2016г.
на Изпълнителния Директор на АГКК, с площ 1048 кв. метра, при съседи
поземлен имот с идентификатор 32367.26.53.
Решенията и преписките са окомплектовани и изпратени по
компетентност в Дирекция строителство за извършване на СМР по
извеждане от експлоатация. В проектобюджета за 2017г. са предвидени
и средства за реализиране на необходимите СМР.
18. ОбС 08-00-5065 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от
експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска
собственост, изграден в имот №000368, находящ се в местността
„Мармара“ по Картата на възстановената собственост на землище
гр. Българово, община Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на
язовир, изграден в имот №000368, с площ 71.749 дка., находящ се в
местността „Мармара“ по Картата на възстановената собственост на
землище гр. Българово, при граници: имоти с №№0000619, 000363, 000372,
019034, 019033, 019032, 000618, 000369, за който е съставен акт
№4738/10.09.2007г. за публична общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да предприеме всички
законови действия, свързани с извеждане от експлоатация и ликвидиране
на на язовирът, изграден в имот №000368, в местността „Мармара“ по КВС
на землище гр. Българово.
Решенията и преписките са окомплектовани и изпратени по
компетентност в Дирекция строителство за извършване на СМР по
извеждане от експлоатация. В проектобюджета за 2017г. са предвидени
и средства за реализиране на необходимите СМР.
32.ОбС 08-00-5050 Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет
"Образование и култура", съгл. Заповед № 1730/30.06.2016г. на Кмета
на Община Бургас, относно: Преобразуване Общински детски
комплекс – Бургас в Център за подкрепа на личностното развитие –
Бургас
РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие кметът със заповед да определи в Центъра за
подкрепа на личностното развитие - Бургас да бъдат развивани дейности,
посочени в чл. 49. ал. 1, т.1 от ЗПУО, а именно: развитие на интересите,
способностите, компетентностите и изявата в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта.
2. Съхраняването на задължителната документация, на Общински
детски комплекс, да се осъществи, съгласно Закона за Националния архивен
фонд, Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата,
съхранението и използването на документите в учрежденския архив на
държавните и общински институции и Наредба №4 от 16.04.2003 г. за
документите за системата на Народната просвета.
В изпълнение на решението е издадена Заповед №2672/29.09.2016
г. на кмета на община Бургас, с която се определя в Центъра за
подкрепа на личностното развитие - Бургас да бъдат развивани
дейности, посочени в чл. 49. ал. 1, т.1 от ЗПУО.
Съхраняването на задължителната документация на Общински
детски комплекс се осъществява съгласно НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016
г. за информацията и документите за системата на предучилищното и
училищното образование.
35.ОбС 08-00-5036 Докладна записка от Димитринка Буланова –
общински съветник, относно: Актуализация на утвърдените
таксиметрови стоянки на територията на град Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Утвърждава допълнително, таксиметрови стоянки за наемане на лек
таксиметров автомобил на теритоорията на гр.Бургас в /по:
- ж.к. „Славейков“ на паркинг срещу бл.47 – 7 бр.;
- ж.к. „Изгрев“ до парк „Велека“, пред бл.72 – 3 бр.;
- ж.к. „Изгрев“, в улицата между бл.69 и бензиностанция „Петрол“ –
3 бр.;
- ж.к. „Изгрев“ до Търговски център, в локала към бл. 51, преди АС –
6 бр. двупосочно;
- бул. „Стефан Стамболов“, преди АС до ІІ РПУ – 2бр.;
- бул.„Стефан Стамболов“, северно от бл.132 (подхода към НОИ) –
3бр.;
- бул. „Стефан Стамболов“, в джоба пред БСУ – 5бр.;
- бул. „Стефан Стамболов“, в джоба пред РСС – 4бр.;
- на ул. „Васил Левски“, в паркинга на Дом Лукойл – 3 бр;
- на ул. „Васил Левски“, в синя зона – 3 бр.;
- в района на МБАЛ, на улицата към СЗ „Б.Брънзов“, между бл.1 и бл.9
(срещу бистро „Анет“) – 7бр.;
2. Закрива съществуващи таксиметрови стоянки на територията на
гр.Бургас в/по:

- бул. „Проф. Я. Якимов“ , на паркинга пред бл.34 – 3 бр.;
- в локала зад заслона на АС „Пикадили“ – 8 бр.;
- ул. „Хр. Ботев“ №70, в изграден джоб след автобусната спирка –
2бр.;
- ж.к. „Лазур" до бл.16, на паркинга – 3 бр.;
- ул. „Въстаническа“ – вход/изход към бл.472 – 3 бр.;
- бул.„Ст.Стамболов", пред бл.32 в ж.к. „Братя Миладинови“ в
съществуващия паркинг пред копирен център „Дигитал“ – 3 бр.;
3. Възлага на общинска администрация при необходимост да опресни
маркировката на всички утвърдени места за таксиметрови стоянки, както и
да предприеме необходимите действия по маркиране и обозначаване на
местата, описани в т.1 от настоящото решение, и демаркиране на местата,
описани в т.2
Изпълнението на решението е възложено е на фирмата по
поддръжка и в по-голямата си част е изпълнено. Останалата част ще
се довърши при подходящи климатични условия. Допълнително,
спирките, които не се използват след въвеждане на новата транспортна
схема са предвидени за стоянки за таксиметрови автомобили, като се
извършва и съответната маркировка.
37. ОбС 08-00-5045 Докладна записка от общински съветници от
групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Изграждане паметник на големия
български писател Николай Хайтов
РЕШЕНИЕ:
1.Предлага на кмета на община Бургас да предприеме всички
необходими действия за отреждане на терен за изграждане на бюстпаметник на големия български писател Николай Хайтов в Приморски паркБургас на т.нар. „Алея на възрожденците“ или в Централна градска част.
2.Не определя срок за изпълнение на проекта.
В изпълнение на решението от експерти от Дирекция „УТ“ е
направен оглед на Приморски парк, изготвено е предложение за
местоположение с описание на паметника с размери и общи
изисквания. Преписката е подготвена за изпращане за предварително
съгласуване по ЗКН в Министерство на културата.
42.ОбС 08-00-5099 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 девето Общо събрание на Асоциацията по В и К – Бургас,
както следва:
1. Обсъждане и съгласуване на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона
за водите на Бизнес плана на оператора „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД, гр. Бургас за следващия регулаторен период от
01.01.2017 г. до 31.12.2021 г. – „ЗА“
2. Приемане решение за препоръчителния размер на вноската на
Държавата в бюджета на Асоциация по ВиК- Бургас за 2017 г., в
размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева. - „ЗА“
II. Определя г-жа Руска Димитрова Бояджиева – заместник-кмет
„Европейски политики, околна среда“ за представител на Община Бургас в
извънредното 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. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал.1 от
Административнопроцесуалния кодекс.
Г-жа Бояджиева е представлявала Община Бургас в проведеното
извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на област Бургас, на
което решението по точка 1 за одобряване на Бизнес плана на
оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас не е било
прието, а по т.2 е прието.
43.ОбС 08-00-5112 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Конкурс за избор на управител на „Хляб и
хлебни изделия“ ЕООД
РЕШЕНИЕ:
1. Да се обяви конкурсна процедура за длъжността управител на
„Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, по реда на Приложение №1 към 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 ;
2. Определя следните условия, на които трябва да отговарят
кандидатите:
 Да са български граждани;
 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или
обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват определена
професия или дейност;
 Да не са лишени с присъда или с административен акт от правото
да заемат материално-отчетническа длъжност;

 Да не са били управителни органи или неограничено отговорни
съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност- ако
са останали неудовлетворени кредитори.
 Да имат завършено висше образование и управленски опит, не помалко от пет години;
3. Определя ред за провеждане на конкурса, на два етапа, както следва:
 Допускане по документи;
 Събеседване с кандидатите.
4. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия от 7 (седем)
члена, от които двама представители на Общинска администрация и петима
общински съветници;
5. Избира следните представители от Общински съвет - Бургас, които
да бъдат включени в състава на комисията:
 Николай Иванов Иванов;
 Георги Митев Митев;
 Стоян Иванов Колев;
 Георги Василев Манев;
 Тодор Димитров Ангелов.
6. Дава съгласие от 20.08.2016г., до приключване на конкурсната
процедура и сключване на договор с новоизбрания управител, дружеството
да се представлява и управлява от г-н Димитър Георгиев Георгиев.
7. Възлага на кмета на Община Бургас, да сключи анекс към договор
№70-00-2495/07.04.2016 г. за възлагане управлението на „Хляб и хлебни
изделия“ ЕООД, за срока, определен в т.6, съгласно приложения към
настоящата докладна записка проект.
Конкурсът е проведен и в изпълнение на Решение на Общински
съвет – Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на
25.10.2016г. заседание (Протокол № 18 )на 21.11.2016г. е подписан
Договор за възлагане управлението на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД,
с г-н Калчо Стефанов.
Протокол № 16 от проведеното на 30.08.2016 година заседание:
6.ОбС 08-00-5163 Докладна записка от Йорданка Ананиева - за
кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на
Община Бургас или упълномощено от него лице за издаване на Запис
на заповед в полза на Министерство на образованието и науката –
Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо
пълния размер на авансовото плащане по проект Проект
BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на
значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на
ученици от етнически малцинства в община Бургас”, по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас или
упълномощено от него лице 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 образованието и науката –
Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния
размер на авансовото плащане по проект Проект BG05M2OP001-3.002-0040
„Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в
образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община
Бургас”, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020, финансиран по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ , на стойност 130 174.84 лв. (сто и тридесет
хиляди сто седемдесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки), което
представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова
помощ. Общински съвет Бургас одобрява поемането на гореописаното
задължение.
Решението е изпълнено, подписан е изискуемия запис на заповед
и е получено съответното авансово плащане.
19. ОбС 08-00-5176 Докладна записка от Йорданка Ананиева - за кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от
експлоатация на язовир - публична общинска собственост, изграден в
поземлен имот с идентификатор 32367.26.85 по КККР на с. Извор,
община Бургас, съответстващ на имот №000350 в местност „Камен
дол“ (старо наименование „Кайлъ дере“) по Картата на възстановената
собственост на землище с. Извор
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за извеждане от експлоатация на язовир, изграден в
поземлен имот с идентификатор 32367.26.85 по КККР на с. Извор, община
Бургас, с площ 96656 кв. метра, при съседи: имоти с идентификатори
32367.26.90, 32367.26.89, 32367.29.86, 32367.29.74, 32367.27.79,
32367.26.83, 32367.26.82, съответстващ на имот №000350 в местност
„Камен дол“(старо наименование „Кайлъ дере“) по Картата на
възстановената собственост на землище с. Извор, до възстановяване на
технологичната и конструктивната му сигурност.
2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да предприеме всички
законови действия, свързани с извеждане от експлоатация на описаният в
т.1 язовир.
Решенията и преписките са окомплектовани и изпратени по
компетентност в Дирекция строителство за извършване на СМР по

извеждане от експлоатация. В проектобюджета за 2017г. са предвидени
и средства за реализиране на необходимите СМР.
23.ОбС 08-00-5158 Докладна записка от Живко Табаков - общински
съветник от Реформаторски блок, относно: Предприемане на
допълнителни мерки, осигуряващи безопасността на пешеходците
при пресичане на пешеходни пътеки в ЦГЧ
РЕШЕНИЕ:
Пешеходните пътеки в централна градска част на град Бургас
находящи се на пл. „Царица Йоанна“ и бул. „Иван Вазов“ с ул.
„Александровска” (пред жп гарата), на ул. „Васил Левски” с ул.
„Александровска”, на ул. „Александровска” с ул. „Сан Стефано” (пред
БСУ), на ул. „Алеко Богориди” с ул. „Ген.-майор Лермонтов”, на ул. „Алеко
Богориди” с ул. „Константин Фотинов”, на ул. „Алеко Богориди” с ул. „Цар
Симеон”, на ул. „Алеко Богориди” с бул. „Демокрация” (при Гъбката), на
ул. „24-ти пехотен Черноморски полк” с ул. „Адам Мицкевич” (пред входа
на Пантеона), на ул. „24-ти пехотен Черноморски полк” с ул. „Велико
Търново” (към входа на „Флората“) да бъдат обозначени с надписи
„погледни наляво” и „погледни надясно” в двата им края, с цел гарантиране
на по-голяма безопасност и съхраняване на живота и здравето на
пешеходците, както и в близост до училища и детски градини.
Възлага на кмета на Община Бургас да изпълни решението на
Общинския съвет в срок дo 31 октомври 2016 г.
Средствата, необходими за реализиране и изпълнение, да бъдат
осигурени от §Поддръжка на Бюджет 2016.
Решението е изпълнено и е направена съответната пътна
маркировка.
31.ОбС 08-00-5211 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на
Община Бургас съгласно Заповед
№2264/25.08.2016 г.,
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: „Подобряване качеството на
образованието
чрез
модернизиране
на
образователната
инфраструктура в град Бургас – І етап“; ДБФП № от ИСУН
BG16RFOP001-1.004-0001-C01, № РД-02-37-23/ 24.08.2016г.,
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –
2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020Бургас“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 “ Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво
и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020“
РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да
издаде 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: „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на
образователната инфраструктура в град Бургас- І етап“, ДБФП № от ИСУН
BG16RFOP001-1.004-0001-C01, № РД-02-37-23/ 24.08.2016г., одобрен по
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020г.“, процедура
BG16RFOP001-1.004 “Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, част от процедура
BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020“, която се реализира в рамките на
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР
2014-2020“ в размер на 6 123 922,62 лв. (шест милиона сто двадесет и три
хиляди деветстотин двадесет и два лв.и шейсет и две ст.) или 35 % от
стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.
На основание чл.60 от Административно-процесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
В резултат на подписан и представен Запис на заповед е
отпуснат аванс по проект „Подобряване качеството на образованието
чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас
– І етап“ в размер на 6 123 922,62 лв. по сметката на Община Бургас.
Протокол № 17 от проведеното на 27.09.2016 година заседание :
25.ОбС 08-00-5184 Докладна записка от Диян Вълков Димов –
общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и Председател на ПКТМД,
Димитринка Буланова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и
член на ПКТМД, Антон Берданков - общински съветник от групата на
ПП ГЕРБ и член на ПКТМД, относно: Предложение за актуализиране
на транспортна схема за междуселищен автобусен превоз във връзка
с постъпило предложение на жителите на село Твърдица и становище
на управителя на „Бургасбус“ ЕООД
РЕШЕНИЕ:
1.
Община
Бургас
да
предприеме
действия
за
обособяването/изграждането/ на техническа инфраструктура – забавително
ускорителен шлюз (джоб), за организиране на автобусна спирка в зоната на
обособения имот отреден за КОО между двете довеждащи към
републиканския път улици.
2. Необходимите средства за изграждане се осигуряват в рамките на
утвърдения бюджет за поддръжка на инфраструктурата на Община Бургас
за 2016 година.
3. Възлага на общинска администрация да предприеме действия по
въвеждане на новата автобусна линия, при влизане в сила на новата

транспортна схема на община Бургас и да изготви и предложи за
одобрение от Общински съвет Бургас проект на маршрутно
разписание, на база очаквания пътникопоток, и цени на транспортната
услуга, съобразени с пробега на превозните средства.
В изпълнение на решението Отдел „Строителство“ към Община
Бургас обследва възможността за изграждане на забавително
ускорителен шлюз (джоб), като мястото е уточнено. Има изготвена
ПКСС (предварителна количествено-стойностна сметка) за изпълнение
на СМР (строително – монтажните работи). След одобряване на ПКСС
и при подходящи атмосферни условия ще бъде възложено
изпълнението.
26.ОбС 08-00-5241 Докладна записка от Ивайло Вагенщайн –
общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно:
Отпускане на средства в полза на „Гребен клуб Бургас” гр. Бургас
за участието им в Държавния клубен шампионат в гр. Пловдив
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши необходимите
действия по отпускане на средства в размер на 2 000 лв.(две хиляди
лева).
2. Неоходимите финансови средства да бъдат осигурени чрез икономии
от издръжката на Общинска администрация, гр. Бургас.
Решението е изпълнено и гласуваните парични
отпуснати.

средства

са

30.ОбС 08-00-5290 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване съгласие за участие на Община
Бургас в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за
управление на туристически район /ОУТР/ на територията на
Бургаски черноморски туристически район /БЧТР/, последният
определен съгласно Заповед на МТ № Т-РД-14-63/15.05.2015г., обн.,
ДВ, бр.56/2407.2015г., допълнена със Заповед № Т-РД-14159/26.10.2015г., обн., ДВ, бр.94/14.12.2015г.
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас да вземе участие в Учредителен
комитет за създаване на Организация за управление на туристически район
на територията на Бургаски черноморски туристически район.
2. Определя Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, а
в негово отсъствие Заместник-кмета по „Култура и образование“ – г-жа
Йорданка Ананиева за представител на Община Бургас в Учредителният
комитет за създаване на Организация за управление на туристически район
на територията на Бургаски черноморски туристически район.
3. Делегира правомощия на Кмета на Община Бургас, съответно на
Заместник кмета по „Култура и образование“ – г-жа Йорданка Ананиева да

предприеме необходимите фактически и законови действия в изпълнение
на настоящите решения.
Община Бургас взе участие в учредителния комитет на Организация
за управление на туристически район.
31.ОбС 08-00-5291 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на анекс
към договор за кредит за финансиране на инвестиции за изграждане
(проектиране и изпълнение) на строеж за обект „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“, гр. Бургас,
финансиран чрез дългосрочен кредит от „Регионален фонд за градско
развитие“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД
1.

2.
3.

4.

РЕШЕНИЕ:
Утвърждава предложените промени в параметрите на поетия общински
дълг, а именно:
- Кредитната линия, предоставена от РФГР АД – 4 900 000 лева.
- Кредитна линия предоставена от СЖЕБ АД – 6 800 001 лева.
Одобрява предложения проект за анекс към договор за дългосрочен заем
Възлага на Красимир Иванов Стойчев – Заместник-кмет „Финанси,
бюджет и икономика“ при община Бургас да подпише анекс към договор
за дългосрочен заем и свързаните договори за залог на вземания.
На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,
допуска предварително изпълнение на решенията.
Решението е изпълнено.
Протокол № 18 от проведеното на 25.10.2016 година заседание:
8. ОбС 08-00-5346 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: 1. Приемане на решение за отправяне на
искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областен
управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в
управление на Община Бургас на имот-изключителна държавна
собственост – морски плаж „Отманли“, представляващ поземлен имот
с идентификатор 07079.10.937 и поземлен имот с идентификатор
07079.10.972 по КК на гр. Бургас; 2. Приемане на решение за
отправяне на искане до Областен управител на Област Бургас за
безвъзмездно предоставяне в управление на Община Бургас на част от
поземлен имот с идентификатор 07079.10.973 по КККР на гр. Бургас
– държавна частна собственост
РЕШЕНИЕ:

1. Да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република
България, чрез Областен Управител на Област Бургас за безвъзмездно
предоставяне в управление на Община Бургас на Морски плаж „Отманли“
– източна и западна част, съответстваща на поземлен имот с идентификатор
07079.10.972 по КККР на гр. Бургас, с площ 578 кв. метра и съседи
07079.10.939, 07079.10.941, 07079.10.973, 07079.10.940 и на поземлен имот
с идентификатор 07079.10.937 по КККР на гр. Бургас, с площ 2961 кв. метра
и съседи 07079.10.973, 07079.10.1180, 07079.10.1170, 07079.10.1175,
07079.10.1172;
2. Да бъде отправено искане до Областен управител на Област Бургас
за безвъзмездно предоставяне в управление на Община Бургас на 686/925
кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.10.973 по
КККР на гр. Бургас, целият с площ 925 кв. метра, трайно предназначение
на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид
дървопроизводителна гора, при съседи 07079.10.972, 07079.10.941,
07079.10.1180, 07079.10.937, 07079.10.940, частна държавна собственост.
3. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши необходимите
правни и фактически действия за изпълнение на решенията по т.1 и т.2.
Отправено е искане до Министерски съвет на Република
България, чрез Областен Управител на Област Бургас. Очаква се
решение на МС.
9. ОбС 08-00-5316 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на
искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния
управител на област Бургас, за безвъзмездно прехвърляне в полза на
Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти частна държавна собственост, представляващи ПИ с идентификатори
07079.6.551, 07079.6.1428 и 07079.6.1430 по КККР на гр. Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република
България, чрез Областния управител на област Бургас, за безвъзмездно
прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху
недвижими имоти – частна държавна собственост, както следва:
- поземлен имот с идентификатор 07079.6.551 по КККР на гр. Бургас,
с площ 698 401 кв.метра, местност „Мочура“ (старо наименование
„Герена“), вид територия: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За
съоръжение на друг вид провод, при граници: 07079.6.1422, 07079.6.1423,
07079.6.1428, 07079.6.1429, 07079.6.548, 07079.6.549, 07079.6.552,
07079.2.560, 07079.6.641, 07079.6.642, 07079.827.96;
- поземлен имот с идентификатор 07079.6.1428 по КККР на гр. Бургас,
с площ 2211 кв.метра, местност „Мочура“ (старо наименование „Герена“),

вид територия: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За съоръжение на
друг вид провод, при граници: 07079.6.1429, 07079.6.551 и 07079.6.642;
- поземлен имот с идентификатор 07079.6.1430 по КККР на гр. Бургас,
с площ 5013 кв.метра, местност „Мочура“ (старо наименование „Герена“),
вид територия: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За съоръжение на
друг вид провод, при граници: 07079.6.1425, 07079.6.1429 и 07079.6.644.
2. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши необходимите
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
Отправено е искане до Министерски съвет на Република България,
чрез Областен Управител на Област Бургас. Очаква се решение на МС.
28. ОбС 08-00-5325 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на
Община Бургас, относно: Откриване на ново общинско основно
училище „Александър Георгиев-Коджакафалията“ и кандидатстване
за обявяването му за иновативно училище
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено
предложение до Министъра на образованието и науката за откриване на
ново Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“ считано
от 01.01.2017 година.
2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да входира необходимия
комплект документи за обявяване на училището за иновативно.
3. Бюджетът на новооткритото Основно училище „Александър
Георгиев – Коджакафалията“ да бъде формиран от собствени бюджетни
средства на Община Бургас за 2017 година (Приложение 1, съгласно текста
– Необходими средства за финансиране на Основно училище „Александър
Георгиев – Коджакафалията“, съгласно Решение №304/26.04.2016 г. за
приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални
и стойностни показатели през 2017 г. и спрямо действащата нормативна
уредба за всяка следваща година.
В изпълнение на решението е изпратено писмено предложение №
04-00-469/15.11.2016 до Министъра на образованието и науката за
откриване на ново Основно училище „Александър Георгиев –
Коджакафалията“.
С оглед чл. 315 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 10 от Наредба №9/19.08.2016 за институциите в
системата на образованието комисия, назначена от Министъра на
образованието, разглежда документите в срок до 31 януари 2017 за
предстоящата учебна година. Към настоящия момент в дирекция
„Образование и демографски въпроси“ се подготвят необходимите
документи за обявяването на училището за иновативно- разработва се
цялостна концепция за функционирането на Основно иновативно

училище
„Александър
Георгиев-Коджакафалията“-Бургас,
Правилник за дейността, училищен учебен план, ръководства за
учители и родители и др.;
Разработен е бюджет на иновативното училище, формиран от
собствени бюджетни средства на Община Бургас за 2017 година.
Решението, ведно с разработения бюджет, са изпратени с
придружително писмо № Z-1130/22.11.2016 г. до началник отдел
«Бюджет» при община Бургас за предприемане на действия по
компетентност и осигуряването на необходимите бюджетни средства.
29. ОбС 08-00-5336 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет
„Финанси, бюджет и икономика“, относно: Възлагане на обществен
превоз на пътници по автобусни линии от областната и
републиканската транспортна схема, квота на Община Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Да се проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки
за възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от областната и
републиканската транспортни схеми, квота на Община Бургас за срок от
10 (десет) години.
2. Делегира изпълнението на своите функции относно подготовката,
провеждането и избора на изпълнител/и по процедурата на Кмета на
Община Бургас, като го оправомощава да предприеме, извърши е приеме
всички правни и фактически действия по провеждането и по реда на ЗОП
чрез открита процедура, с посочения в т.1 предмет и условия.
3. Избира общински съветник Димитринка Иванова Буланова-Митрева,
член на ПКТМД, за представител на Общински съвет в провеждането на
процедура за възлагане на общински превоз по линиите от областната и
републиканската транспортни схеми.
4. След изтичане сроковете за обжалване влизане в сила на решението
за избор на изпълнител, кметът да внесе доклад в общински съвет Бургас с
предложение за възлагане на обществения превоз на определения/те за
изпълнител/и участник/ци в процедурата.
Решението на Общински съвет за провеждане на процедура по реда
на Закона за обществените поръчки за Възлагане на обществен превоз
на пътници по автобусни линии от областната и републиканската
транспортна схема, квота на Община Бургас за избор на превозвач е в
сила от 14.11.2016г. В момента се подготвя
документация за
провеждане на процедурата. Предложени са промени в разписанията на
част от областната транспортна схема, с оглед синхронизиране на
часовете и маршрутите с общинската транспортна схема, които са в
процес на съгласуване с общините и утвърждаване от областния
управител, съгласно изискванията на Наредбата.
След
утвърждаването им, ще бъде стартирана процедурата.

33.ОбС 08-00-5326 Докладна записка от Георги Дракалиев, Димитър
Людиев и Тодор Колев – общински съветници, относно: Изграждане
на монумент, увековечаващ средновековното минало на Бургас
РЕШЕНИЕ:
1. Дава предварително съгласие за изграждане на монумент в
средновековен стил, увековечаващ победата на българската армия в
битката при река Скафида през 1304 г.;
2. Общинската администрация да проведе обществено обсъждане, на
което да бъдат разгледани предложения за точното местоположение,
вид, размер и форма на монумента, както и служебно да изпълни
процедурите и условията, предвидени в чл.5, чл.6, чл.7 и др. от
Правилника за реда за подаване на предложения и вземане на решения
от Общински съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни
плочи и други на територията на Община Бургас;
3. При влязло в сила решение на Общински съвет – Бургас, да се
предвидят средства за проектиране и изграждане на монумента в
Бюджет 2017 на Община Бургас.
Проведена е процедура по предварително проучване на възможни
места за изграждане на монумента, подготвя се задание за проектиране
и документацията с варианти на разположение, задание и
предварителна стойностна сметка ще бъдат внесени в комисиите на
общинския съвет през първото тримесечие на 2017г. за обсъждане и
избор на окончателен вариант.
35.ОбС 08-00-5370 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на
Община Бургас, съгласно Заповед №2941/17.10.2016 г., относно:
Упълномощаване кмета на Община Бургас за издаване на запис на
заповед в полза на Министерството на регионалното развитие като
обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по
проект „Обновяване на градската жизнена среда в северна
промишлена зона и южна промишлена зона”, договор №
BG16RFOP001-1.004-0002-C01, одобрен по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014 – 2020, по процедура за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие”
РЕШЕНИЕ:
1. 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 благоустройството, платим на
предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по
проект „Обновяване на градската жизнена среда в северна промишлена зона
и южна промишлена зона”, договор № BG16RFOP001-1.004-0002-C01,
одобрен 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”, в размер на 5 410 847,47 лв. или 35 %
стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението.
Решението е изпълнено. Подадено е искане за авансово плащане
към УО на ОПРР на 28.10.2018 г. и средствата по авансовото плащане
са изплатени в пълен размер от УО на ОПРР към Община Бургас на
18.11.2016 г.

С уважение,
ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

