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РЕШЕНИЯ  ОТ ПРОТОКОЛ 
№ 5/27.02.2008 г.

ДНЕВЕН  РЕД

1. Докладна записка с вх.№ 260/05.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на 
община Несебър, относно приемане на отчет за касово изпълнение на бюджета на 
община Несебър към 31.12.2007 г.

2. Докладна записка с вх.№ 253/30.01.2008 г. от Николай Димитров - кмет на 
община Несебър, относно определяне размера на местните данъци и такси за 2008 
г.

3. Докладна записка с вх.№ 304/13.02.2008 г. от Благой Филипов – 
председател на Общински съвет – Несебър, относно мотивирано предложение от 
ОС „Земеделие и гори” – гр. Несебър, относно определяне на земеделски имоти за 
обезщетение на собственици с влезли в сила съдебни решения.

4. Докладна записка с вх.№ 276/08.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на 
община Несебър, относно утвърждаване на промени в маршрутните разписания на 
автобусните линии в общинската транспортна схема.

5. Докладна записка с вх.№ 267/07.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет 
на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на 
територията на община Несебър за сезон 2008 г.

6. Докладна записка с вх.№ 274/08.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет 
на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за изграждане на 
трафопост върху УПИ ХV в кв.23 по плана на с. Баня.

7. Докладна записка с вх.№ 269/07.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет 
на община Несебър, относно приемане на пазарна експертна оценка за правата на 
строеж на Веселин Пехливанов и Красимир Пехливанов в УПИ V-85 в кв.5 по 
плана на с. Тънково.

8. Докладна записка с вх.№ 272/08.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет 
на община Несебър, относно ползване на дървесина от общински гори за 2008 г.
     9. Докладна записка с вх.№ 266/07.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет 



на община Несебър, относно реда и организацията на таксиметровия превоз на 
територията на община Несебър за 2008 г.

     10. Докладна записка с вх.№ 283/11.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно членство на община Несебър в Бургаска регионална 
туристическа асоциация.

     11. Докладна записка с вх.№ 196/15.01.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно именуване на ЦДГ – с. Гюльовца.

     12. . Докладна записка с вх.№ 288/12.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно провеждане на конкурс за възлагане на обществен 
превоз на пътници по маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, 
областната и републиканската транспортни схеми и определяне цената на 
документацията за участие в конкурса.

     13. Докладна записка с вх.№ 287/12.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно утвърждаване състава на комисия за провеждане на 
конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания на 
автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни 
схеми.
             14. Докладна записка с вх.№ 308/13.02.2008 г. от Благой Филипов – 
председател на Общинския съвет – Несебър, относно изменение на чл.91 ал.2 т.А 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър, 
неговите комисии и взаимоотношенията им с общинската администрация.
             15. Докладна записка с вх.№ 325/15.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет 
на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на 
общинско помещение за банков офис.
              16. Докладна записка с вх.№ 328/18.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно изменение на решение № 38, т.2 от протокол № 
2/30.11.2008 г. на Общински съвет – Несебър.
              17. Докладна записка с вх.№ 319/15.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на 
търговски щандове в общински имот в гр. Несебър, кв.6, УПИ І по плана на гр. 
Несебър.

18. Докладна записка с вх.№ 320/15.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под аренда на 
общински земеделски имот № 73571.49.21 по кадастралната карта на с. Тънково.
              19. Докладна записка с вх.№ 321/15.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на 
общинско помещение в имот № 147 по плана на с. Паницово.
              20. Докладна записка с вх.№ 323/15.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно продължаване на срока за отдаване под наем на офис 
№ 1, находящ се в ЖСК „Изгрев”, кв.89 УПИ ІV по плана на гр. Несебър.
              21. Докладна записка с вх.№ 322/15.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно предложение за промяна на представители на община 
Несебър в търговски дружества, в които община Несебър е съдружник.
              22. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 
на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ – Панайот Димитров Митрев.
              23. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 



на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ –Богдан Стоянов Гагев.
              24. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 
на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ – Тодорка Георгиева Костадинова.
              25. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 
на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ – Тонка Костова Ганчева.
              26. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 
на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ – Ташка Тодорова Върбанова.
              27. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 
на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ – Петър Христов Куртев.
              28. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 
на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ – Славемир Генов Олчев.
              29. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 
на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ – Венета Иванова Ангелова.
              30. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 
на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ – Марин Кирилов Димитров.
              31. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 
на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ – Марина Димова Станева.
              32. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 
на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ – Тодорка Димитрова Михнева.
              33. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 
на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ – Лиляна Петкова Горанова.
              34. Докладна записка с вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар 
на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника 
на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ – Емилия Русенова Хаджиева.
              35. Докладна записка с вх.№  326/15.02.2008 г. от арх. Валентин Димов – 



гл. архитект на община Несебър, относно вземане на решение за учредяване на 
право на преминаване в полза на EVN за изграждане на линеен обект между 
подстанция „ Сл. бряг-запад”, гр. Св. Влас и вилно селище „Елените”.
              36. Докладна записка с вх.№  336/18.02.2008 г. от арх. Валентин Димов – 
гл. архитект на община Несебър, относно одобряване схема за търговски обект по 
реда на чл.56 от ЗУТ за УПИ V в кв.15 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. 
Несебър.
              37. Докладна записка с вх.№  314/15.02.2008 г. от арх. Валентин Димов – 
гл. архитект на община Несебър, относно ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-общ. в кв.89 
с идентификатор 515000.502381 по плана гр. Несебър, приет с протоколно решение 
по т.11 от протокол № 3/13.02.2008 г. на ОбЕСУТ при община Несебър.
             38. Докладна записка с вх.№  111/13.12.2007 г. от арх. Валентин Димов – гл. 
архитект на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ НА ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-
79 и VІ-79 в кв.7504 по плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.
             39. Докладна записка с вх.№  109/13.12.2007 г. от арх. Валентин Димов – гл. 
архитект на община Несебър, относно съгласуване н ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ V-95 
в кв.7403 по плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.
             40. Становище с вх.№ 329/18.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет на 
община Несебър, относно замяна на собствен на „Съни Хилс” ООД земеделски 
поземлен имот със земеделски поземлен имот – частна общинска собственост, и 
двата, находящи се в землището на гр. Несебър, м. „Лонгоза” /Пандарлъка”.
            41. Докладна записка с вх.№  042/20.11.2007 г. от арх. Валентин Димов – гл. 
архитект на община Несебър, относно ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-403, 408 в 
кв.3705 по плана на к.к. „Сл. бряг-запад”. 
            42. Докладна записка с вх.№  043/20.11.2007 г. от арх. Валентин Димов – гл. 
архитект на община Несебър, относно ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-348 в кв..3902 по 
плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.
            43.  Докладна записка с вх.№  346/19.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет 
на община Несебър, относно поставяне на преместваеми обекти, терени общинска 
собственост на територията на гр. Несебър във връзка с чл.56 от ЗУТ.
            44. Докладна записка с вх.№  049/21.11.2007 г. от арх. Валентин Димов – гл. 
архитект на община Несебър, относно ЧИ на ПУП-ИПРЗ за ПИ 
264,265,266,274,275,276 и 306,А в кв.5002 по плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.
            45. Докладна записка с вх.№  262/05.02.2008 г. от арх. Валентин Димов – гл. 
архитект на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-
499 в кв.2301 по плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.
            46. Докладна записка с вх.№  327/15.02.2008 г. от Благой Филипов – 
председател на общинския съвет - Несебър, относно изменение на решение № 
1025, отразено в протокол № 29/05.06.2007 г. 
            47. Докладна записка с вх.№  331/18.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет 
на община Несебър, относно отдаване под наем на общински терен за 
осъществяване на атракционна дейност – детски комплекс.
            48. Докладна записка с вх.№  329/18.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет 
на община Несебър, относно отдаване под наем на общински терен за 
осъществяване на атракционна дейност – лунапарк.
             49. Докладна записка с вх.№  333/18.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет 
на община Несебър, относно одобряване на схема за търговия на открито в гр. Св. 
Влас  за сезон 2008.



            50. Докладна записка с вх.№ 330/18.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно предложение за схеми за разполагане на временни 
търговски обекти в гр. Несебър.
            51. Докладна записка с вх.№ 334/18.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно предложение за схеми за разполагане на временни 
търговски обекти в с. Равда.
            52. Докладна записка с вх.№ 332/18.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно предложение за схеми за разполагане на временни 
търговски обекти в с. Тънково.
            53. Докладна записка с вх.№ 335/18.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно предложение за схеми за разполагане на временни 
търговски обекти в гр. Обзор.
            54. Докладна записка с вх.№ 349/19.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми търговски 
обекти по реда чл.56 от ЗУТ по плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.
            55. Докладна записка с вх.№ 348/19.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проекти по 
оперативна програма Регоионално развитие.
            56.  Докладна записка с вх.№ 318/05.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет 
на община Несебър, относно учредяване право на строеж на граждани с установени 
жилищни нужди в с. Гюльовца, община Несебър.
            57. Докладна записка с вх.№ 337/13.02.2008 г. от Благой Филипов – 
председател на Общинския съвет – Несебър, относно предложение до Президента 
на Република България за опрощаване задълженията на Трифон Говедарски по реда 
на чл.98 ал.1 т.8 от Конституцията на Република България.

58. Докладна записка с вх.№ 355/21.02.2008 г., относно избор на 
новоизбрания общински съветник Добринка Тожарова за член на постоянните 
комисии на Общинския съвет.

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 260/05.02.2008 г. 
от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно приемане на отчет 
за касово изпълнение на бюджета на община Несебър към 31.12.2007 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното 

РЕШЕНИЕ № 108

1. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, приема отчета за касовото 
изпълнение бюджета на Община Несебър към 31.12.2007 г., както следва:

                                                                                                         Уточнен.год.
            план                

Отчет

1.1      По приходите -                                56 829 824лв.   64 



212 502лв.
1.1.1      Приходи с държавен характер -                      5 281 721лв.     5 

264 175лв.
в т.ч. 

1.1.1.1 Държавен трансфер за преотстъпен данък по ЗОДФЛ – 2 451 621 
лв. 2 434 075 лв.

1.1.1.2 Обща допълваща субсидия за финансиране на 
делегираните от държавата дейности –          1 742 536лв.      
1 742 536лв.

1.1.1.3 Целева субсидия за капиталови разходи                    314 500лв         
314 500лв.

1.1.1.4  Обща изравнителна субсидия                                     231 200лв.        
231 200лв.

1.1.1.5 Други целеви трансфери                         231 494лв.        
231 494лв.

1.1.1.6  Преходен остатък –                         221 094лв.        
221 094лв.

1.1.1.7 Трансфери между бюджетни сметки -               89 276лв         
89 276лв.

2.1.2      Приходи с местен характер –                    51 548 103лв.      
58 948 327лв.
в т.ч.

1.1.2.1 Данъчни приходи –                    16 438 066лв.   24 
351 763лв.

1.1.2.2 Неданъчни приходи –                                21 427 770лв.   22 
019 947лв.

1.1.2.3 Преходен остатък –         12 012 708лв.  12 
012 708лв.

1.1.2.4 Трансфери между бюджетни сметки                        1 669 559лв.     
1 669 559лв.

1.1.2.5        Внесен ДДС и др.данъци                                       – 1 105 650лв.

 1.2.По разходите – с капиталов бюджет                              56 829 824в.    36 
088 818лв.

разпределени по функции,групи, дейности и параграфи 

            1.2.1 Държавни дейности -                                                         8 636 863лв.     7 
753 865 лв.            
от тях:

1.1.2.5 От държавни приходи –          4 939 821лв.    4 
759 609лв.

1.2.1.1.1 Функция “Общи държавни служби”            719 050лв.       
713 888лв
1.2.1.1.2 Функция “Отбрана и сигурност”            259 662лв.       
232 358лв.
1.2.1.1.3 Функция “Образование”                    3 484 708лв.     3 



350 535лв.
1.2.1.1.4 Функция “Здравеопазване”                          92 620лв.         
85 576лв.
1.2.1.1.5 Функция “Социално осигуряване и грижи”             287 961лв.       
283 711лв.
1.2.1.1.6 Функция “Спорт и култура”               90 066лв.        
90 066лв.
1.2.1.1.7 Функция”Икон. Дейности и услуги”                                 5 754лв.        
3 475лв
.
1.1.2.6 От местни приходи – Дофинансиране                7 007 818лв.   

5 206 815лв.
1.2.1.2.1 Функция “Общи държавни служби”                669 287лв.     

626 274лв..
1.2.1.2.2 Функция “Отбрана и сигурност”  1 042 380лв.     

897 338лв.
1.2.1.2.3 Функция “Образование”              4 103 077лв.   
2 750 899лв.

1.2.1.2.4 Функция “Здравеопазване”                   43 440лв.    
40 875лв.

1.2.1.2.5 Функция “Социално осигуряване и грижи”                 712 234лв.    
518 070лв.

1.2.1.2.6 Функция “Спорт и култура”                 437 400лв.    
373 359лв.

3.1.3  Местни дейности –          44 882 185лв.    
26 122 394лв. 

1.2.2.1 Функция “Общи държавни служби”           4 708 506лв.       
3 230 125лв.
1.2.2.2 Функция “Образование”                       2 133 260лв.       
808 846лв.
1.2.2.3 Функция “Здравеопазване”                                   1 680 000лв.       
1 467 956лв.
1.2.2.4 Функция “Социално осигуряване и грижи”                      177 236лв.       
140 401лв.
1.2.2.5 Функция “БКС и опазване на околната среда”         25 083 034лв.    
13 479 999лв.
1.2.2.6 Функция “Спорт и култура”                       4 310 206лв.      
2 646 176лв.
1.2.2.7 Функция “ Икономически дейности”           6 789 943лв.      
4 348 891лв.

            1.2.2.8 Резерв                                                                                     
1.2 Капиталов бюджет на Община Несебър за 2007г.  28 388 003лв.   

11 017 581лв.       .
В т.ч.
            1.3.1 Функция “Общи държавни служби”                        1 845 000лв..     
729 089лв.



            1.3.2 Функция ”Отбрана и сугурност”                                            183 459лв.      
166 180лв
            1.3.3 Функция “Образование”                                               2 658 012лв.     
756 117лв.
            1.3.4 Функция „Здравеопазване”                                                   1 620 000лв.     
1 455 219лв.
            1.3.5 Функция “ Социално осигуряване и грижи”                          143 500лв.     
85 365лв.
            1.3.6 Функция “БКС и опазване на околната среда”           17 878 032лв.     
6 847 707лв.
             1.3.7 Функция “Спорт и култура”             1 463 000лв.     
273 981лв.
             1.3.8 Функция “Икономически дейности”                         2 597 000лв.     
703 923лв.

          2.   Приема отчета за някои целеви разходи по приложения както следва:
      план          

отчет 
                - субсидии за дейност на читалищата в община Несебър –    509 250лв         
455 209лв    

    - субсидии за дейност на пенсионерските клубове в
       община Несебър  -                                                                  73 000лв             
71 500лв.

 - субсидии за спортните клубове в община Несебър  -     1 164 500лв.         1 
154890лв.   

 
         3.   Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове Приложение №:
            По приходите – 196 601лв.
                По разходите – 196 553лв.
                 Остатък – 48лв.
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 253/30.01.2008 г. 
от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно определяне размера 
на местните данъци и такси за 2008 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ  № 109

  На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.1 ал.2 от Закона за 
местни данъци и такси, приема Наредба № 14 за определяне размера на местните 
данъци и такси с направеното предложение за изменение на чл.41 ал.2, както 
следва: “При възмездно придобиване на  имущество данъкът в размер на 2,3 на сто 
върху оценката на прехвърляното имущество”.
               Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.



По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 304/13.02.2008 г. 
от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно 
мотивирано предложение от ОС „Земеделие и гори” – гр. Несебър, относно 
определяне на земеделски имоти за обезщетение на собственици с влезли в 
сила съдебни решения.

Общинския съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 110

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.10,Б и чл.15 ал.3 от 
Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи и като взе предвид 
мотивите, изложени в докладната записка на председателя на Общински съвет - 
Несебър, определя за обезщетение на собственици с влезли в сила съдебни 
решения, както следва: 

     землище с.Тънково
— имот № 047007 - нива на площ от 13,211 дка в м." Кайряка";
— имот № 047010 нива на площ от5,026 дка в м." Кайряка";
— имот № 046009 - нива на площ от 3,574 дка в м." Кайряка";
— имот № 039010 - изоставени трайни насаждения на площ от 

6,925 дка в
м." Кайряка";

— имот № 039005 - нива на площ от 33,001 дка в м. "Кайряка";
— имот № 048002 - нива на площ от 37,541 дка в м." Дядо 

Ивановата
чешма";

землище гр. Несебър
— имот Ха 034036 - др. тер. нестопанска на площ от 0,665 дка в

м."Чаирите";
— имот № 034035- др. тер. нестопанска от 0,500 дка в 

м."Чаирите";
1 имот Х" 034034— др. тер. нестопанска от 0,500 дка в 

м."Чаирите";
землище гр.Обзор
— имот № 530103- изоставени тр. насаждения на площ от 1.600 дка в
м."Срещу село";
— имот № 530102 - изоставени тр. насаждения на площ от 1,800 дка в м."
Срещу село";
— имот № 530031- изоставени тр. насаждения на площ от 1,015 дка в
м/Табрака";
— имот № 530025- изоставени тр. насаждения на площ от 2,558 дка в
м."Срещу село";



землище с.Баня
— имот № 018029 - нива на площ от 2,568 дка в м."Катам - Беля";
— имот № 034041 - нива на площ от 10,399 дка в м."Карияс - Орхи";
— имот № 02703.501.476 — незастроен имот за жилищни нужди на площ 

от
2,999 дка

землище с. Цриселци
— имот X® 042013 - овощна градина на площ от 7,046 дка в м."Старо
село";
— имот Ха 003007- нива на площ от 3,313 дка в м."Сърта";
— имот Ха 001006 - нива на площ от 2,001 дка в м."Сърта" ;
— имот Ха 001004 - нива на площ от 2,223 дка в м."Сърта" ;
— имот Ха 0117011 - изоставени тр. насаждения на площ от 80,215 дка в
м."Припека"
— имот Ха 115014 - нива на площ от 1,175 дка в м/ТЕрипека" ;

землище с. Оризаре
— имот Х» 012017-нива на площ от 10,913 дка в м."Караорман";
— имот Х° 011135 - нива на площ от 7,522 дка в м."Лембер чешма" ;

землище гр. Св. Влас

имот Х» 05020 ~ изоставени трайни насъждения на площ от 13,014 дка 
в
м. "Юрта"

землище с.Кошарица

— проектен имот Ха39164.23.158 - др.територия^аета от селското 
стопанство
на площ от 2,000 дка в м."Над село"

П.   На основание на чл. 19, ал. 20, т. 2 се дава разрешение през имот
23002 м. " Над село" землище Кошарица да се проектира полски 
път
за осигуряване на транспортен достъп до предоставени като
обезщетения имоти Ха39164.23.9 и Ха39164.23.158.

Имотите са земи по чл.19 - остатъчен поземлен фонд.
Приложение:



1. Скица на имот Х» 02703.501.476 земл. с. Баня- 1 бр.
2. Копие от съдебно решение № 395/ 10.01.2005г. -1 бр.
3. Копие от съдебно решение № 214/ 02.10.2006г. на наел. Христо Иванов
Чапаров-1 бр.
4. Копие от съдебно решение Х» Ш-14/ 01.02.2007г. насл.Христо Иванов 
Чапаров
-1бр.
5. Съдебните решения и скиците на останалите имоти в землищата:

с. Тънково, гр. Несебър, гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Гюльовца, с. Приседни, с.
Паницово, с. Оризаре са предоставени към Мотивирано предложение на ОС"
ЗГ" - гр. Несебър с изх. Х» 786/ 03.09.2007г. и Ваш вх. Хо 1006/03.09.2007г.
          Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
276/08.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
утвърждаване на промени в маршрутните разписания на автобусните линии в 
общинската транспортна схема.

Общинския съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 111

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.4 от Наредба № 
2/15.03.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията, утвърждава 
промени в общинската транспортна схема -  включване на допълнителни спирки по 
автобусните линии и увеличаване броя на курсовете, подробно  представени  с 
приложените таблици от № 1 до № 11 включително, които са неразделна част от 
настоящото решение.  

По т.ПЕТА от дневния ред -. Докладна записка с вх.№ 267/07.02.2008 г. 
от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и 
безопасност на движение на територията на община Несебър за сезон 2008 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 112

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА приема предложените мероприятия, 
относно организацията и безопасност на движението на територията на Община 
Несебър за сезон 2008 г. подробно  изложени в докладната записка, както следва: 
               1. От 15.05.2008 г. до 30.09.2008 г. въвеждане на ограничителен режим за 
движение на МПС в гр. Несебър-стара част, като се допускат автомобили само с 
пропуск.

- Определят се следните контролно-пропускателни пунктове:
 до "Портата" и на ул. ”Крайбрежна", до паркинг “Север–голям” в северната 



част на града. Същите да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването 
на които става с програмирани магнитни карти. Жителите на гр. Несебър заплащат 
магнитните карти по тяхната себестойност. Търговците и наемателите на заведения 
закупуват магнитни карти на цена 200 лв. за един брой. Зареждането на 
търговските обекти да се извършва във времето от 7.00 ч. до 11.30 ч. Максимално 
време за престой на един зареждащ автомобил – 1 час. При просрочване на 
определеното време за зареждане, картата да се блокира и повторното активиране 
да става след заплащане на такса в размер на 50 лв. На туроператорските фирми, 
превозващи туристи до обекти за настаняване, се издават пропуски с време за 
престой до един час. На туристите, пристигащи със собствен или таксиметров 
транспорт, се издава временен пропуск за настаняване с валидност до един час след 
представяне талона на автомобила, след което той трябва да бъде ситуиран на 
паркинг. Контрола на КПП се извършва от обща компютърна система и чрез видео 
камери. 

- Въвежда се еднопосочно движение на МПС в гр. Несебър-стара част, като 
влизането става през ул. "Крайбрежна", ул. "Хемус", ул."Митрополитска", 
ул.'"Месамбрия" а излизането да става през "Портата".

- Забранява се престоя и паркирането на МПС на територията на гр. 
Несебър-стара част, освен на определените за това места.

2. Определят се следните паркингия стопанисвани от общинска служба 
„Паркинги и гаражи”я които да се ползват от гостите и  жителите на град Несебър-
стара част:

1. Паркинг  “Север - голям”;
2. Паркинг  “Север - малък
3. Паркинг "Морска гара";

        Паркинги гр. Несебър-нова част 
4. Паркинг в двора на СОУ "Любен Каравелов":
5. Паркинг "Вятърна мелница"- и за автобуси;

                               6. Паркинг "Пощата" - гр. Несебър;
7. Паркинг до ресторант “Сезони”- за автобуси;

Паркинги в к.к. „Слънчев бряг-запад” – до р-т „Млечен бар”;
         За гр.Обзор - определят се следните паркинги и ограничения на движението: 

 1.Парка /до околовръстен път/ 
                                     2. Зад дискотека "Хоризонт";
                               3. Район зад „Казиното”

Затваря се за свободно преминаване площад „Свобода” и ул. „Иван Вазов”.
В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат 

съгласно изискванията на ЗДП места за хора с ограничени възможности.
3. За решаване проблемите с паркирането на автомобили на местни жители 

и на автобусите за случаен, специализиран и обществен превоз на пътници се 
определят следните цени на услуги за ползване на паркоместа в общински 
паркинги:
   - За автомобили на жители на гр. Несебър – 10 /десет/ лв. на месец  
/удостоверява се с регистрационен талон или документ за собственост/.
   -  За автомобили на търговци – 50 /петдесет/ лв. на месец;
   -  За автомобили на туристи – до 4 часа – по 1 /един/ лв. на час;  над  4 часа 



до 24 – 5 /пет/ лв.на денонощие;
   - За автобуси – до 4 часа – по 2 /два/ лв. на час;  над  4 часа до 24 часа – по 
10 /десет/ лв. на денонощие;
   - За автобуси  – 70 /седемдесет/ лв. на месец. Цените на услугите са с 
включено ДДС.
           В гр. Несебър - нова част да бъде изпълнен актуализирания План за 
организация на движението /транспортно- комуникационна система/ включително 
определяне посочност  и предимство на улиците, както и реконструкция на 
кръстовища “Горубсо” и  ул. “Струма” с ул”Еделвайс”.   
         Автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и от 
чужбина да ползват следните  места за спиране и паркиране:

         1. гр.Несебър – стара част: за спиране- Район “Рибна борса”;  
                                                          за паркиране -Паркинг - “Север -голям”;
           2. гр. Несебър – нова част: за спиране  и паркиране – паркинг      „Вятърна 
мелница”                                                                                                                      
                                                          за паркиране - паркинг “Сезони”;

Автобусите извършващи обществен превоз на пътници по линии от 
областната и републиканска транспортни схеми, задължително ползват общинската 
автогара в к.к. „Слънчев бряг”.

Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга в гр. 
Несебър, между  гр. Несебър и к.к. „Сл. бряг”, както и в селищата Обзор, Св.Влас, 
Равда.
 Поставянето на маси, столове и сергии с търговска цел по улиците и 
тротоарите, да става само в съответствие с чл.167 /1/ от ЗДП.

4. Използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в 
зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определят 
със заповед на кмета на Общината.
            5. В гр. Несебър-нова и стара част да се монтират по определена схема 
скоростоограничители. Използването на скоростоограничители по централната 
алея на к.к. „Сл. бряг” да става след съгласуване с Общината.

Да се изгради светофарна уредба за регулиране на движението на 
кръстовище :
1 Улица „Първа”  - разклон „Стария възел и х-л „Карлово” в к.к.”Слънчев бряг”.

Да се реконструира входящото кръстовище на гр. Св. Влас /до 
бензиностанция  “Влас оил”/, като се ситуира лента за ляво завиване.

6. Да се актуализира  и поднови пътната сигнализация по Общинската 
/бивша четвъртокласна/ пътна мрежа.

Да се изработят Транспортно-комуникационни системи и Генерални планове 
за организация на движението на селищата от община Несебър. 

Да се изградят “джобове” и заслони по автобусните спирки от 
Общинската транспортна  схема.

Лятната организация на движението  на  територията на Общината да бъде 
изпълнена със средствата  за регулиране на движението, съгласно ЗДП  и  
ППЗДП.  

Да се поднови хоризонталната маркировка и вертикалната пътна 



сигнализация преди началото на сезона.

7. Неправилно паркираните МПС на територията на гр. Несебър, гр.Обзор и 
с.Равда, гр. Св. Влас и к.к. „Слънчев бряг”- запад да бъдат премествани с 
технически средства, съгласно чл.168, и във връзка с чл.171 ал.1 т.5 от ЗДП и 
освобождавани след заплащане на определената сума от 30 /тридесет/ лева за 
репатрирането и по 2 /два/ лв. на час за престой в наказателен паркинг.

Организацията по дейността на специализираните автомобили за репатриране 
на МПС се определя със заповед на кмета на Общината.

І. Извършването на дейността по репатриране на неправилно паркирани МПС 
става в съответствие с чл. 168 от ЗДП от службите за контрол при РПУ „Несебър” и 
общинска служба „Паркинги и гаражи” с общинска техника, на наказателен 
паркинг определен със заповед на кмета на Общината.

За подобряване на организацията на движение на територията на гр. Несебър, 
на основание чл.167 ал.2/1/ от ЗДП, да се създадат обходни патрулни двойки от 
полицейски служители и служители от звеното за контрол към Общината, които да 
осъществяват контрол по паркирането на МПС, като налагат санкции съгласно ЗДП 
и Наредбите на Общински съвет – Несебър.

На ул. „Любен Каравелов”, в отсечката между ул. „Еделвайс” и ул. „Дюни” да 
се определи зона за кратковременно паркиране на основание чл.99 /1/ от ЗДП.

На жители на Общината, които имат родствена връзка с постоянно живущи в 
Несебър-стара част,  се издава пропуск за ограничен достъп – 1 час срещу талон на 
автомобила.

Определя се местостоянка за лицензирани товарни таксита и лицензирани 
товарни автомобили на празното място срещу склад „Биляна” /бивша база на СМК 
„Колю Фичето”/.

Реда за издаване на разрешителни за извършване на таксиметрова дейност, 
броя на такситата, както броя и местоположението на стоянките се определя с 
решение на Общински съвет - Несебър, съобразно изискванията на нормативната 
уредба за безопасност на движението. 

По улици с еднопосочно движение, имащи технически параметри, да се 
определят зони за платено паркиране, като същите се сигнализират съгласно 
изискванията на ЗДП. Цена за едно парко място – 20 /двадесет/ лв. на месец с 
включен ДДС.

Възлага на Кмета на Общината цялостната подготовка и изпълнение на 
мероприятията по организацията и безопасността на движението за сезон 2008 г.

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 274/08.02.2008 
г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на 
право на строеж за изграждане на трафопост върху УПИ ХV в кв.23 по плана 
на с. Баня.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 113

1. На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА във връзка с чл.37 ал.4 т.4  от ЗОС 



и чл.62 ал.1 от ЗЕ учредява на EVN „Електроразпределение” АД право на строеж за 
изграждане на площадков енергиен обект - трафопост на площ от 49 /четиридесет и 
девет/ кв.м. върху УПИ ХV в кв.23 по плана на с. Баня за сумата от 2000 /две 
хиляди/ лв. без ДДС, 
              Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

     По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 269/07.02.2008 г. 
от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на 
пазарна експертна оценка за правата на строеж на Веселин Пехливанов и 
Красимир Пехливанов в УПИ V-85 в кв.5 по плана на с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 114

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, предвид мотивите, изложени в 
докладната записка на кмета на общината, приема пазарната оценка, възложена от 
кмета на общината по реда на чл.22 ал.3 от ЗОС , за учредяване право на строеж на: 
Веселин Ангелов Пехливанов от к.к. “ Слънчев бряг“я общ. “Лале“, ет.4 ст.403 за 
изграждане на жилищна сграда върху 1/2 ид.ч. от УПИ V-85 в кв.5 по плана на с. 
Тънково, с кадастрален № 51500.503.190, целия на площ от 992 /деветстотин 
деветдесет и два/ кв.м. при спазване на градоустройствените показатели: Кинт: 1,2 
Кпл: 45% за сумата от 11 904 /единадесет хиляди деветстотин и четири/ лв. и   
Красимир Ангелов Пехливанов от к.к. “Слънчев бряг“ общ. “Лале“, ет.4 ст.403 за 
изграждане на жилищна сграда върху 1/2 ид.ч. от УПИ V-85 в кв.5 по плана на с. 
Тънково, с кадастрален № 51500.503.190, целия на площ от 992 /деветстотин 
деветдесет и два/ кв.м. при спазване на градоустройствените показатели: Кинт: 1,2 
Кпл: 45% за сумата от 11 904 /единадесет хиляди деветстотин и четири/ 
лв.Упълномощава кмета на общината да издаде заповед за учредяване право 
строеж . 

Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

По т.ОСМА от дневения ред - Докладна записка с вх.№ 272/08.02.2008 г. 
от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползване на 
дървесина от общински гори за 2008 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 115

    На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.53, ал.4, ал.2 и 
чл.92 от ЗГ, чл.61 и чл.58 от Наредба № 5 на  Общинския съвет

      1. Разрешава ползването на 1 800 пр. куб.м. дърва за горене от твърди 
широколистни дървесни видове за безвъзмездно предоставяне на социално слаби 
граждани, кметства, училища, църкви, гробищен парк и др. общински служби.

       2. Определя лимит от 14 700 пр. куб.м. дърва за горене и вършина от 



твърди широколистни дървесни видове за местното население по такса на 
корен.
      3.   Разрешава продажбата на 1510 куб.м. широколистна дървесина чрез 
търг.

                  4. Разрешава добива на 300 куб.м. иглолистни и 100 куб. м. 
широколистни обли дървени материали по такса на корен.

      5.Определя следните такси на корен за 1 куб.м. дървесина:

Категории 
дървесина

Едър дървен 
м-л – І и ІІкл.

Среден дър-
вен материал

Дребен дър-
вен материал

Дърва за    
горене

Вършина

Иглолистни 40 20 10 6 6
Дъб и други ш. 40 16 16 16 16
Цер 30 16 16 16 16

 Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

     По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 266/07.02.2008 
г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно реда и 
организацията на таксиметровия превоз на територията на община Несебър 
за 2008 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 19 
общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 116

1. На основание чл.24а, ал.3 /изм. ДВ бр.88/04.11.2005 г./ от Закона за 
автомобилните превози и чл.24 ал.3 от Наредба № 34/06.12.1999 г. определя за 
календарната 2008 година 12 месечен срок на валидност на действието на 
Разрешениeто за извършване на таксиметров превоз, издавано на превозвачи на 
база списък към Удостоверението за Регистрация, считано от датата на издаване на 
Разрешението. 

2. Всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията 
на Община Несебър следва  да бъдат издавани само след представяне на 
изискуемите документи съгласно изискванията на Закона за автомобилните 
превози и Наредба № 34/06.12.1999 г., регламентираща извършването на 
таксиметров превоз на територията на Република България.

3. На основание чл.24,а ал.4 от Закона за автомобилните превози и чл.24 ал.4 
от Наредба № 34/06.12.1999 г. определя  520 броя автомобили, извършващи 
таксиметров превоз на територията на Община Несебър за календарната 2008 
година . 

4. На основание чл.24а, ал.4 от Закона за автомобилните превози и чл.24 ал.4 
от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. определя реда и условията за  разпределението на 
автомобилите между превозвачите, както следва: 
              „на превозвач може да се издават три разрешителни за извършване на 
таксиметрова дейност на територията на Община Несебър за 2008 г.  за три 
автомобила, вписани в списъка за удостоверението за регистрация, като 
разпределението на разрешителните за тези три автомобила се издават само на 
членове на едно домакинство /съпруг, съпруга,  син, дъщеря, внук, внучка, зет, 
снаха, племеник, племеница/. Изискване за превозвача и водачите да бъде 



наличието на минимум 5 /пет/ години постоянен адрес на територията на Община 
Несебър.

5. 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Наредба № 34 на МТС въвежда   
холограми по образец за календарната 2008 г. за всеки отделен 
автомобил, които следва да бъдат залепяни в  дясно на предното стъкло.

          5. 2 На основание чл. 21 ал.1 т.15 от Наредба № 34 на МТС  въвежда 
водоустойчиви, светлоотразителни стикери, защитени с холограма по образец за 
календарната 2008 година за всеки отделен автомобил, трайно залепени на предния 
десен калник и на задната страна на автомобила. 
            6. На основание чл.47 ал.1 от Наредба № 34 на Министерството на 
траспорта и съобщенията определя следните местостоянки на територията на 
Община Несебър за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено 
разрешително от общината:  
1. гр. Несебър:
• гр. Несебър - стара част - район след автобусната спирка -12 броя
• гр. Несебър - стара част - в района на площад “ Месамбрия ”- 7 броя 
• гр. Несебър - стара част - до паркинг “ Север – малък “ - 15 броя  
• гр. Несебър - до паркинг “ Север – малък “ -  за изчакващи таксита  
• гр. Несебър - стара част - кей “ Рибна борса ” - 12 броя 
• гр. Несебър - нова част - до “ Пощата ” - 6 броя                                                             
• гр. Несебър - район до х-л ”Феста панорама “– на ул. ”Изгрев”-10 броя                     
• гр. Несебър - пред паркинг р-т “ Вятърна мелница ” – 5 броя                                       
• гр. Несебър - нова част - район хотел ” Динамик “ - 3 броя
• гр. Несебър - нова част - район почивна станция ” Лада “ - 5 броя
• гр. Несебър - нова част - в района поч. база ” Академика ” – 4 броя 
• гр.Несебър - нова част - хотел “ IFA ” - 6 броя
• Паркинг пред градски стадион - 5 броя 
2. Слънчев бряг
• Паркинг пред ресторант " Фрегата " - 5 броя                                                                
• Вили ЮГ- 3 броя;                                                                
• Паркинг пред дискотека " Камелия " - 5 броя 
• Паркинг срущу автогарата " Несебър " – 6  броя                                                            
• Паркинг пред пощата " Слънчев бряг " – 4 броя   
• пред хотел “ Кристал ”  - 6 броя
• Алеята между ресторант " Палма " и хотел " Бисер " - 12 броя  
• Паркинг срещу хотел " Диамант " – 20 броя                                                     
• Аквапарк - 6 броя   
•  комплекс “ Браво ” – 3 броя
• паркинг пред хотел ” Балкан ” - 6 броя
• в района на хотел " Ивана палас " – 5 броя 
• паркинг пред вилна зона ” Зора ” - 6 броя   
• Паркинг пред поликлиника " Слънчев бряг " – 5 броя 
• Алеята пред хотел " Хелена бийч " – 8 броя                                                 
• паркинг пред хотел ” Сън райс ” - 3 броя
3. гр.Св.Влас:
• централен площад – 10 броя ;



• до хотел " Скай - хотел " – 6 броя
4. с.Равда
• централен площад -  8 броя
5. гр.Обзор
• автогара – 6 броя
• ресторант " Ореха " – 5 броя
• ресторант " Комета " – 5 броя
• хотел " Хелиос бийч ” – 3 броя     
                                                                       
за външни таксиметрови автомобили следните местостоянки:
- гр. Несебър – до паркинг над  ресторант “Вятърна мелница” 
- Слънчев бряг – района срещу автогара " Несебър "
- гр.Обзор - района на Автогарата

     По т.ДЕСЕТА от дневения ред - Докладна записка с вх.№ 283/11.02.2008 
г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно членство на 
община Несебър в Бургаска регионална туристическа асоциация.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 117

1. На основание чл.21 ал.1 т.15  от ЗМСМА, дава съгласие община Несебър 
да стане член на Регионалната туристическа асоциация.
            2. Определя за представител на Община Несебър Лазар Япаджиев – зам. 
кмет „Туризъм и търговия” на община Несебър. 

3. Определя средствата на годишния членски внос в размер на две 
минимални работни заплати, да бъдат заплащани от средствата събрани за 
туристическа такса. 
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

     По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
196/15.01.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
именуване на ЦДГ – с. Гюльовца.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 118

На основание чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА, във връзка с чл.25 ал.1 т.1 от 
ППЗНП и като взе предвид  мотивите, изложени в докладната записка на кмета на 
Общината и директора на ЦДГ – с. Гюльовца приема именуването на ЦДГ – с. 
Гюльовца, община Несебър с името „Усмивка”. 

     По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 



288/12.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по 
маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и 
републиканската транспортни схеми и определяне цената на документацията 
за участие в конкурса.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 119

   На  основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.17 ал.1 от 
Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията, за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и връзка с Наредба 
№ 33/03.11.1999 г. на МТС, за обществен превоз на пътници и товари на 
територията на Република България,

1. Дава съгласие за провеждане на конкурс за възлагане на обществен 
превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната 
и републиканската транспортни схеми.

1.1 Предмет на конкурса – обществен превоз на пътници по утвърдени 
маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни 
схеми ще се извършва с автобуси, отговарящи на изискванията на действащата 
нормативна уредба в Република България за следните автобусни линии по групи на 
основание чл.21 т.1 т.2 от Наредба № 2 на МТС, както следва:
вътрешнообщински   автобусни линии /АМБЛОК/

1 вътрешноградска и междуселищни автобусни линии

междуобщински автобусни линии

1 първа група :
  # направление гр. Бургас /АГ-юг/ с преминаване през  гр.Поморие 

брой курсове  зимен и летен период;
  # Слънчев бряг /АГ/ - гр. Несебър /стара част/ - гр. Поморие /центъра/       

брой курсове  зимен и летен период;

2 втора група :
 # направление гр. Бургас /АГ-юг/ с преминаване през  гр. Каблешково -брой 
курсове  зимен и летен период;
 # Слънчев бряг АГ ”Несебър” - гр. Созопол АГ      
                                                1 брой курсове  летен период;

междуобластни  автобусни линии

първа група :
 #  направление гр. Варна АГ с преминаване през  Слънчев бряг АГ”Несебър”  - 



брой курсове  летен период 
 #  направление гр. Варна АГ с преминаване през  Слънчев бряг АГ”Несебър” - 1 
брой курсове  целогодишно;
 

втора груп а :
# Сл. бряг АГ ”Несебър” - гр.София ЦАГ   целогодишен № 2101 

• тръгване от  Слънчев бряг АГ ”Несебър” - 06.10 часа
• тръгване от   гр. София ЦАГ                       - 17.00 часа 

# Сл. бряг АГ ”Несебър” - гр. София ЦАГ   сезонна летен № 2102  
• тръгване от  Слънчев бряг АГ ”Несебър” - 14.00 часа
-     тръгване от   гр. София ЦАГ                      - 08.00 часа

трета група :
# Сл. бряг АГ ”Несебър” - гр. София ЦАГ      целогодишен № 2601
-     тръгване от  Слънчев бряг АГ ”Несебър” - 05.30 часа
-     тръгване от   гр. София ЦАГ                      - 14.00 часа 
# Сл. бряг АГ ”Несебър” - гр. София ЦАГ     сезонна летен № 2501 

-     тръгване от  Слънчев бряг АГ ”Несебър”   - 00.00 часа
-     тръгване от   гр. София ЦАГ                         - 23.30 часа

 
четвърта група :

# Сл. бряг АГ ”Несебър” - гр.София ЦАГ    сезонна летен № 2201;
• тръгване от  Слънчев бряг АГ ”Несебър”    - 16.00 часа
-     тръгване от   гр. София ЦАГ                         - 07.30 часа  

# Сл. бряг АГ ”Несебър” - гр. София ЦАГ    сезонна летен № 2202;  
-     тръгване от  Слънчев бряг АГ ”Несебър” - 21.30 часа
-     тръгване от   гр. София ЦАГ                       - 08.30 часа

пета група :
# гр. Обзор АГ – Слънчев бряг АГ ”Несебър” - гр. София ЦАГ   
                                                                        сезонен летен №2201 

• тръгване от  гр. Обзор  АГ                     - 09.20 часа
-     тръгване от   гр. София ЦАГ                 - 22.00 часа  

# гр.Обзор АГ – Слънчев бряг АГ ”Несебър” - гр. София ЦАГ   
             сезонен летен №2202

• тръгване от  гр. Обзор  АГ                     - 21.50 часа
-     тръгване от   гр. София ЦАГ                 - 09.00 часа 

# гр. Обзор АГ - Слънчев Бряг АГ ”Несебър”- гр.Габрово АГ   
                                               сезонен летен № 2101;

• тръгване от  гр. Обзор   АГ        - 16.00 часа
-     тръгване от   гр. Габрово АГ     - 08.30 часа  

шеста група :
# гр. Св. Влас - Слънчев бряг АГ ”Несебър” - гр. София ЦАГ    

сезонен летен № 2301
•   тръгване от  гр. Св. Влас                      -   22.15 часа     



 -     тръгване от   гр. София ЦАГ                 -  22.30 часа   
# Слънчев бряг АГ ”Несебър” - гр. Стара Загора АГ        

             целогодишен № 2101;          
•  тръгване от  Слънчев бряг АГ ”Несебър”    - 11.40 часа     
 -     тръгване от   гр. Стара Загора  АГ                - 13.20 часа 

седма група :
* Сл. бряг АГ ”Несебър” - гр.Свищов /АГ/  сезонен летен №2101;                                 

•  тръгване от  Слънчев бряг АГ ”Несебър”     - 13.55 часа     
 -     тръгване от   гр. Свищов /АГ/                        - 06.05 часа
  

     1.2/ Конкурсът се извършва на основание чл.17 ал.1 от Наредба № 
2/15.03.2002 г. на МТС  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми 
и за осъществяване на обществен превоз на пътници на територията на Република 
България.

1.3/ Договорът за възлагането на превоз на пътници по автобусни линии от 
общинската, областната и републиканската транспортна схема се сключва за срок 
от 5 /пет/ години.
        1.4/ Кандидатите по чл.2 от Наредба № 2 на МТС трябва да притежават 
лицензия и другите документи, които се изискват от Закона за автомобилните 
превози и тази наредба.
        1.5/ До участие в конкурса няма да бъдат допускани кандидати, които не са 
лицензирани за извършване на обществен превоз на пътници и не представят 
всички изискуеми документи, определени в конкурсната документация.
      1.6 /Кандидатите да удостоверят наличието на тахографи на автобусите си, в 
случай, че обслужват линия с дължина над 50 км.
        1.7 /Изисквания към автобусите – за изпълнение на обществен превоз на 
пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската 
транспортни схеми да се използват автобуси, отговарящи на изискванията на 
Наредба № 2 на МТС:
          - автобусите да бъдат в състояние и вид, осигуряващи комфортност и 
сигурност при изпълнение на дейността
          -  автобусите да имат проходимост и пълна окомплектовка при зимни 
условия
         1.8 /Автобусите на кандидатите по чл.2 от Наредба № 2 на МТС да отговарят 
на изискванията по чл.18 от същата Наредба, превоз на трудноподвижни лица.
         1.9 /На основание чл.19 ал.1 от Наредба № 2 на МТС, определя критерии за 
оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната 
оценка на предложенията.
          Оценката и значимостта на критериите, показателите, начина на оценката и 
класиране на кандидата се извършва по десетобалната система, както следва:
          А/ тарифна ставка на пътникокилометър при формиране 

     цената на билета:
* най-ниска  – 10
* средна       -   8
* висока       -   6

          Б/ възрастов състав на автобусите :



   * нови или до една година – 10;
   * от  една до пет години     –   8;
   * от пет  до десет години    –   5

                     * над десет години             –   4;
          В/ екологични качества на автобусите :
                     * оборудвани с катализатори и екодвигатели   – 10;
                     * за останалите                                                   -   6;
          Г/ собственост на автобусите, с които разполага превозвача:
                     * собствени                            - 10;
                     * наети с договор за наем не по-малък от 5 години   -  5;
          Д/ сервизна база на територията на на Община Несебър за поддържане и 
ремонт:
                     * собствена сервизна база                    - 10;
                     * наета сервизна база с договор за наем не по-малък 
                                                                          от  5 /пет/ години  -  5;
                     * договор за сервизно обслужване                    -   1.
          Е/ Обезпеченост на резервни /оборотни/ автобуси:

 *      100 %    – 10;
 *        50 %    -   5;
 *           0 %    -   1; 

          Ж/ наличие на автобуси за  превоз на трудноподвижни лица:
* над 35 % обезпеченост на курсовете по 

вътрешноградската и междуселищните линии     – 10;
*  под 35 % обезпеченост на курсовете по 

вътрешноградската и междуселищните линии       – 5;
* неналичие на такива автобуси      – 1;

           З/ данъчна регистрация на кандидат-превозвача:
* регистрирани на територията на община Несебър  до 31.12.2007 г  - 10;    
* регистрирани извън територията на община Несебър       -    5;
           И/ упражнявали дейността в Община Несебър минимум  
5 /пет/ години:

  * над 5/пет/ години                   -   10;
  * 5 /пет/ години                         -     5;
  * по-малко от 5 /пет/ години    -     1;

           Й/ степен на готовност за изпълнение на договора:
*  незабавно                                  -   10;

                      * до 15 дни след сключванито му   -     6;
                      * до 30 дни след сключванито му   -     4;

* НЕ                                       -    1;
           К/ кандидатът в конкурса по чл.2 от Наредба № 2 на МТС
обслужвал ли е автобусната /ите/ линия/и/ от квотата на Община
Несебър през последните календарни години: :
                       * 10  / десет / години                 -   10;
                       *   5  / пет / години                    -     5;
                       * не                                           -     1;
           Л/ допълнителни услуги в превозните средства:
                       * климатик               -     5;



                       * видеоапаратура     -     2;
                       * радиоуредба          -     2;
           М/ наличието на „Тахографи” в автобусите /само за превозвачите, 
обслужващи линии с дължина над 50 км./
                        * всички автобуси притежават”Тахографи”   – 10 ;
                        * няколко автобуса притежават „Тахографи ”- 5;
                        * не притежават                                              - 1;

       Класирането на участниците в конкурса се извършва на основание чл.24 от 
Наредба № 2  и на база сумата от средноаритметичните балове, получени за всеки 
критерий, разделена на броя на критериите. 

При равен брой точки между кандидатите предимство да се даде на 
участника, който е направил допълнителни предложения за извършване на услуга в 
полза на Общината.

1.10/ На основание чл.26 от Наредба № 2 на Министерството на транспорта 
и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, 
кмета на общината обявява със заповед кандидатите, класирани на първите три 
места, след което при спазване на изискванията на същата наредба сключва 
договор за възлагане на превозите по автобусни линии. Маршрутните разписания 
за превозите са неразделна част от договора.

2/ На основание чл.22, ал.2 от Наредба № 2 за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси и леки автомобили на Министерството на транспорта и 
съобщенията, определя такса за закупуване на документацията – 50 /петдесет/ лв.

 3/ На основание чл.17 ал.3 от Наредба № 2 за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси и леки автомобили на Министерството на транспорта и 
съобщенията, Общинския съвет делигира изпълнението на своите функции относно 
провеждането на конкурса на Кмета на общината.

     По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
287/12.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
утвърждаване състава на комисия за провеждане на конкурс за възлагане на 
обществен превоз на пътници по маршрутни разписания на автобусни линии 
от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „против” от гласували 19 общински 
съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 120

            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.17 ал.5 и ал.7 от 
Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, утвърждава девет 
членен състав на Комисия за провеждане на конкурс за възлагане на обществен 
превоз на пътници както следа: 



 
1. Светлана Георгиева Николчева – общински съветник
2. Кирил Донев Кирилов – общински съветник 
3. Никола Матев Пейков – Директор на Дирекция „Транспорт и общински 

пазари”
4. Надежда Иванова Гочева – Петрова – мл. юрисконсулт в община Несебър 
5. Представител на Изпълнителна агенция на „Автомобилна администрация",  

поименно посочен от директора на агенцията.
6. Представител на териториалната данъчна дирекция, поименно посочен от 

ръководителя на дирекцията . 
7. Представител на КАТ – Пътна полиция при РПУ – Несебър, поименно 

посочен от началника  на РПУ - Несебър  
8. Светослава Димитрова Наумова  – правоспособен юрист
9. Представител на Браншова организация  в областта на автомобилния 

транспорт,  косвено не участващ в настоящият конкурс.

             По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
308/13.02.2008 г. от Благой Филипов – председател на Общинския съвет – 
Несебър, относно изменение на чл.91 ал.2 т.А от Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет – Несебър, неговите комисии и 
взаимоотношенията им с общинската администрация.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 121

На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА приема промяна на чл.91 ал.2 т.А от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър, неговите 
комисии и взаимоотношенията им с общинската администрация, както следва: 

Длъжността „Административен секретар” да бъде записана като „Н-к отдел” 
и длъжността „Гл. специалист „Административно обслужване на гражданите” да 
бъде променена в „Гл. експерт”.

             По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
325/15.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно 
провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение за 
банков офис.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 122

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС и чл.15 ал.1 от 
Наредба № 5/20.05.2005 г. на Общински съвет – Несебър: 

І. Да се проведе конкурс за отдаване под наем на общински помещения № 



18 и № 19, всяко от които на площ от 15 /петнадесет/ кв.м., находящи се на първия 
етаж от административната сграда на кметство Свети Влас, със застроена площ от 
701.25 /седемстотин и едно цяло двадесет и пет стотни/ кв.м., АпОС № 
1905/15.03.2004 г., за банков офис, при следните условия:              
 1.Начална конкурсна месечна наемна цена - определената съгласно чл.30 
ал.1 т.2 буква „Д” във връзка с чл.15 ал.2 буква „Б” от Наредба № 5 /отм./ и § 3 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 5/20.05.2005 г. в размер на 
505.44 /петстотин и пет лв. четиридесет и четири стотинки/ лв. с ДДС.

   2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет / години.
 3. Специфични условия: 
-   Отдаваното помещение да се използва единствено за банков офис;
-  Право да участват в конкурса имат юридически лица регистрирани по 

Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от 
БНБ.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите 
условия за провеждане на конкурса., като му възлага в договора за наем да бъде 
включена клауза за анексиране на наемната цена съобразно инфлационния индекс.
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

              По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
328/18.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
изменение на решение № 38, т.2 от протокол № 2/30.11.2008 г. на Общински 
съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 123

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА променя свое решение № 38 от 
протокол № 2/30.11.2007 г. в частта относно срока, в който кмета на община 
Несебър следва да предложи структура, щат и бюджет на звено „Общинска служба 
за охрана, като удължава същия срок до 31.12.2008 г.

              По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
319/15.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски щандове в 
общински имот в гр. Несебър, кв.6, УПИ І по плана на гр. Несебър.

Общинския съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 124

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА  във връзка с  чл.14 ал.1 от ЗОС и 
чл.17 ал.1 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, да се проведе 



неприсъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на щандове в 
общинска сграда – частна общинска собственост, АОС № 1941/29.04.2004 г., 
находяща се на ул. ”Митрополитска”, УПИ І, кв.6 по плана на гр. Несебър – стара 
част, кадастрален № 51500.501.328, както следва :

- Щандове № 1, 2, 3 и 4,  всеки един на площ от 6.5 /шест цяло и пет/ кв.м.
- Щандове № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 всеки един на площ от 8.5 /осем 

цяло и пет/ кв.м.
2.  Начална конкурсна месечна наемна цена, както следва: 
1 За Щандове № 1, 2, 3 и 4, - в размер на 156 /сто петдесет и шест/ лв. с 

ДДС. 
2 За Щандове № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13  - в размер на 204 /двеста и 

четири/ лв. с ДДС.
3. Специфично условие за провеждането на конкурса: щандовете да се 

използват единствено за продажба на сувенири и промишлени стоки, без 
възможност за преотдаване. -            С един наемател  може да бъде сключен 
договор само за един щанд.

 4. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите 
условия и реда за провеждане на конкурса, като в договора за наем да бъде 
включена клауза, че нарушаването на специфичните условия води до едностранно 
прекратяване на договора.
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 
320/15.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
провеждане на конкурс за отдаване под аренда на общински земеделски имот 
№ 73571.49.21 по кадастралната карта на с. Тънково.

Общинския съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 125

 І.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.1 от ЗСПЗЗ 
да се проведе конкурс за отдаване под аренда на общински имот с кадастрален № 
73571.49.21. по кадастралната карта на с. Тънково, м. ”Камарата”, на площ от 14 
796 /четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и шест/ кв.м., с начин на трайно 
ползване по кадастралната карта – нива, VІІІ категория, АОС № 2378/31.05.2006 г., 
за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при следните условия:

1.Начална конкурсна годишна арендна цена  - в размер на 20 /двадесет/ лв. 
на декар или 295.92 /двеста деветдесет и пет лв. и деветдесет и две стотинки/ 
без ДДС, при гратисен период от 4 /четири/ години.
2. Срок за отдаване – 10 /десет/ години.
3. Специфични изисквания :

- Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни 
насаждения.

- Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци 
и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са 



регистрирани като земеделски производители на базата на обработвани от 
тях земи.
ІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите 

условия по конкурса за аренда, като му възлага в договора за наем да бъде 
включена клауза за ежегодна актуализация на наемната цена съобразно 
инфлационния, след  изтичане на четиригодишния гратисен период .
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

              По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
321/15.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в имот 
№ 147 по плана на с. Паницово.

Общинския съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ  № 126

На основание чл. 21 ал.1 т.8  от ЗМСМА във връзка с чл.14 ал.1 от Закона за 
общинската собственост и чл.17 ал.1 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър 
да се проведе неприсъствен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот 
частна общинска собственост, находящ се в имот с пл.№ 147 в с. Паницово, 
представляващ 7,5 /седем цяло и пет/ кв.м. от едноетажна сграда - Фурна, АОС № 
2160/07.03.2005 г при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно §3 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5/20.05.2005 г. за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30 ал.1 т.2, 
буква „А” във връзка с чл.15б, ал.2,буква „В” от Наредба № 5 /отм./ и приложение 
№ 1 към докладната записка, в размер на 8.77 /осем лева и седемдесет и седем 
стотинки/ с ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
3. Специфично условие: Помещението да се използва единствено за 

продажба на хляб и тестени изделия.
Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия и 

реда за провеждане на конкурса, като в договора за наем да  бъде включена клауза  
за  актуализация ежегодна актуализация на наемната цена съобразно 
инфлационния коефициент.  
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

              По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
323/15.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
продължаване на срока за отдаване под наем на офис № 1, находящ се в ЖСК 
„Изгрев”, кв.89 УПИ ІV по плана на гр. Несебър.

Общинския съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното



РЕШЕНИЕ № 127 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, § 78 ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 
във връзка с чл.14 ал.3 от ЗОС дава съгласие да бъде удължен с 5 /пет/ години 
срока на договора, сключен на 01.03.2005 г. между община Несебър и ЕТ „ВИЛ – 
Велико Василев” – гр. Несебър, Булстат 102182086, за отдаване под наем на 
общински имот, офис № 1 на площ от 21,72 /двадесет и едно цяло и седемдесет и 
две стотни/ кв.м., АОС № 1877/02.03.3004 г., находящ се на партерен етаж на ЖСК 
„Изгрев”, кв.89, УПИ ІV по плана на гр. Несебър.
            2. Възлага на кмета на общината в анекса на договора за наем да бъде 
включена и клауза, относно ежегодна актуализация на наемната цена, съобразно 
инфлационния коефициент.  
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

              По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
322/15.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
предложение за промяна на представители на община Несебър в търговски 
дружества, в които община Несебър е съдружник.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 19 
общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 128

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от Наредба № 7 на 
Общински съвет – Несебър за условията и реда при които община Несебър 
упражнява правата си на собственик върху общинската част на търговските 
дружества:

  Освобождава  досегашния представител Росица Маркова - в „Слънчев бряг 
Холдинг” АД и на нейно място за представител на община Несебър в дружеството 
определя Виктор Борисов Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска 
собственост” на община Несебър.

 Освобождава  досегашния представител Янчо Рашков Янев в „Слънчев бряг 
2005” ООД и на негово място определя за представител на община Несебър в 
дружеството Виктор Борисов Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска 
собственост” на община Несебър.
 Освобождава  досегашния представител Янчо Рашков Янев в 
„Бургасинвест” ООД и на негово място определя за представител на община 
Несебър в дружеството Мария Петрова Белински-Илиева – зам. кмет “Устройство 
на територията, капитално строителство и контрол върху строителството” на 
община Несебър.

 Освобождава  досегашния представител Янчо Рашков Янев  в „Аптеки-
Несебър” ООД и на негово място определя за представител на община Несебър в 
дружеството Красимира Тодорова Тодорова – зам. кмет “Здравеопазване и 
социални дейности” на община Несебър.

 Освобождава  досегашния представител Янчо Рашков Янев  в 
„Многопрофилна болница за активно лечение” АД – гр. Бургас и на негово място 
определя за представител на община Несебър в дружеството Красимира Тодорова 



Тодорова – зам. кмет “Здравеопазване и социални дейности” на община Несебър.
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

              По т.ДВАДЕСЕТА И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ – Панайот Димитров Митрев.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното 

РЕШЕНИЕ № 129

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 700 
/седемстотин/ лв. за лечение на исхемичен инсулт на Панайот Димитров Митрев, 
живущ в с. Кошарица, ЕГН 5010140462.

              По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ –Богдан Стоянов Гагев.

Общинският съвет с 17 гл. „за” и 1 гл. „против” от гласували 18 общински 
съветници прие следното 

РЕШЕНИЕ № 130

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ 
лв. за следоперативно лечение на Богдан Стоянов Гагев от гр. Несебър, ЕГН 
3310060507.

              По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка с 
вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ – Тодорка Георгиева Костадинова.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 131



На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на  Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ 
лв. за лечение на исхемичен мозъчен инсулт на Тодорка Георгиева Костадинова от 
гр. Несебър, ЕГН 3704240470.

              По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ – Тонка Костова Ганчева.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 132

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ 
лв. на Тонка Костова Ганчева от гр. Несебър, ЕГН 4312074076, след представяне на 
документи за настаняване на внучето и Александрин Христов Георгиев, ЕГН 
0546136809 по настоящ адрес, съгласно чл.25,26 и 27 от Закона за закрила за 
детето.

              По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ – Ташка Тодорова Върбанова.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 133

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ 
лв. за оперативно лечение на Ташка Тодорова Върбанова, ЕГН 3806140473.

              По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ – Петър Христов Куртев.



Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 134

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 2000 /две 
хиляди/ лв. за лечение на онкологично заболяване на Петър Христов Куртев, ЕГН 
4301240489.

              По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ – Славемир Генов Олчев.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 
общински съветници прие следното 

    РЕШЕНИЕ № 135

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ 
лв. за лечение на онкологично заболяване на Славемир Генов Олчев, ЕГН 
5812300466. 

              По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка с вх.№  
299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ – Венета Иванова Ангелова.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 136

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ 
лв. за лечение на Венета Иванова Ангелова, ЕГН 5504087710.

              По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 



помощ – Марин Кирилов Димитров.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 137

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1500 /хиляда 
и петстотин/ лв. за лечение на онкологично заболяване на Марин Киров Димитров, 
ЕГН 3608040563.

              По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ – Марина Димова Станева.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 138

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1500 /хиляда 
и петстотин/ лв. за лечение на онкологично заболяване на Марина Димова Станева 
ЕГН 6801060658.

              По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ – Тодорка Димитрова Михнева.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 139

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ 
лв. за лечение на Тодорка Димитрова Михнева, ЕГН 3504100613.



              По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ – Лиляна Петкова Горанова.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ 140 

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1500 /хиляда 
и петстотин/ лв. за лечение на Лиляна Петкова Горанова, ЕГН 3008120775.

              По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка с 
вх.№  299/13.02.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на община Несебър и 
председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския 
съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ – Емилия Русенова Хаджиева.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 141

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.54 ал.1 от ЗМСМА и 
разпоредбите на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1500 /хиляда 
и петстотин/ лв. за следоперативно лечение на Емилия Русенова Хаджиева, ЕГН 
4011300938.

              По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
326/15.02.2008 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, 
относно вземане на решение за учредяване на право на преминаване в полза 
на EVN за изграждане на линеен обект между подстанция „ Сл. бряг-запад”, 
гр. Св. Влас и вилно селище „Елените”.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 142

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, 
1. Съгласува представените парцеларни планове за реализация на линеен 



обект „Кабел 20 кv между подстанция „Сл. бряг-запад”, гр. Св. Влас и вилно 
селище „Елените” – първи и втори етап.

2. Възлага на кмета на общината да подготви необходимите документи за 
учредяване на възмездно право на строеж.

              По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
336/18.02.2008 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, 
относно одобряване схема за търговски обект по реда на чл.56 от ЗУТ за УПИ 
V в кв.15 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 143

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ и чл.12 ал.2 от Наредба № 10 на Общински 
съвет - Несебър, дава съгласие да бъде поставен временен търговски обект в УПИ 
V в кв.15 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

              По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
314/15.02.2008 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, 
относно ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-общ. в кв.89 с идентификатор 
515000.502381 по плана гр. Несебър, приет с протоколно решение по т.11 от 
протокол № 3/13.02.2008 г. на ОбЕСУТ при община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 144

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.135 от ЗУТ, 
приема проекта в предвид разпореждането с терен общинска собственост.
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

             По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
111/13.12.2007 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, 
относно съгласуване на ЧИ НА ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-79 и VІ-79 в кв.7504 по 
плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 145

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.3 от ЗУТ, 
съгласува ЧИ НА ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-79 и VІ-79 в кв.7504 по плана на к.к. „Сл. 
бряг-запад”.



             По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№  
109/13.12.2007 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, 
относно съгласуване н ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ V-95 в кв.7403 по плана на 
к.к. „Сл. бряг-запад”.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 146

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.3 от ЗУТ 
съгласува ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ V-95 в кв.7403 по плана на к.к. „Сл. бряг-
запад”.
             
             По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред - Становище с вх.№ 
329/18.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно 
замяна на собствен на „Съни Хилс” ООД земеделски поземлен имот със 
земеделски поземлен имот – частна общинска собственост, и двата, находящи 
се в землището на гр. Несебър, м. „Лонгоза” /Пандарлъка”.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 19 
общински съветници прие следното 

    РЕШЕНИЕ № 147

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите в 
докладната записка на кмета на Общината и изложените съображения в 
Мотивираното предложение на Общинска служба „Земеделие и гори” – гр. 
Несебър, от което се установява, че предлаганият в замяна имот е с по – висока 
стойност и по-голяма площ от Общинският имот, с което са спазени условията на 
чл.11 от ЗОС, дава съгласие 

„Да бъде извършена замяна на поземлен имот с идентификатор 51500.172.29 
по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, местност 
„Лонгоза /Пандарлъка”, с трайно предназначение: земеделска земя и начин на 
трайно ползване: пасище, имотът на площ от 2077 /две хиляди седемдесет и седем/ 
кв.м., при съседи, имоти със следните идентификатори: 51500.172.30, 51500.34.31, 
51500.172.31, 51500.172.22, 51500.172.28 и 51500.35.15, собственост на „Съни 
Хилс” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Мария Луиза” 
№ 9-11, ет.5, офис 2А, БУЛСТАТ 131227253, с поземлен имот - частна общинска 
собственост с идентификатор 51500.172.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, 
община Несебър, област Бургас, местност „Лонгоза /Пандарлъка”, с трайно 
предназначение: земеделска земя и начин на трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, имотът на площ от 1397 /хиляда триста деветдесет и седем/ кв.м., при съседи, 
имоти със следните идентификатори: 51500.172.31, 51500.172.15, 51500.172.17 и 
51500.172.33, като в договора за замяна, бъде записано, че община Несебър не 
дължи доплащане на разликата в цената на имотите, предмет на замяната.” 
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 



             По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка с 
вх.№  042/20.11.2007 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община 
Несебър, относно ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-403, 408 в кв.3705 по плана на 
к.к. „Сл. бряг-запад”. 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 
общински съветници прие следното 

    РЕШЕНИЕ № 148

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.3 от ЗУТ 
съгласува ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-403, 408 в кв.3705 по плана на к.к. „Сл. бряг-
запад”

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка с вх.
№  043/20.11.2007 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, 
относно ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-348 в кв..3902 по плана на к.к. „Сл. бряг-
запад”.

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.
№  346/19.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно 
поставяне на преместваеми обекти, терени общинска собственост на 
територията на гр. Несебър във връзка с чл.56 от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 149

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ и чл.12 ал.2 от Наредба № 10 на Общински 
съвет - Несебър приема предложените схеми за преместваеми обекти, терени 
общинска собственост на територията на гр. Несебър неразделна част от 
докладната записка.

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка 
с вх.№  049/21.11.2007 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община 
Несебър, относно ЧИ на ПУП-ИПРЗ за ПИ 264,265,266,274,275,276 и 306,А в 
кв.5002 по плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 150

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.3 от ЗУТ 
съгласува ЧИ на ПУП-ИПРЗ за ПИ 264,265,266,274,275,276 и 306,А в кв.5002 по 
плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.



            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.
№  262/05.02.2008 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, 
относно съгласуване на ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-499 в кв.2301 по плана на 
к.к. „Сл. бряг-запад”.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 151

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.3 от ЗУТ 
съгласува ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-499 в кв.2301 по плана на к.к. „Сл. бряг-
запад”.

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка с 
вх.№  327/15.02.2008 г. от Благой Филипов – председател на общинския съвет - 
Несебър, относно изменение на решение № 1025, отразено в протокол № 
29/05.06.2007 г. 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 152

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и като взе предвид молбата и 
предложенията  към нея, изменя решение № 1025, отразено в  протокол № 
29/05.06.2007 г. на Общински съвет – Несебър, в частта му по т.2, както следва:

„На основание чл.6 ал.1 от Закона за общинската собственост, обявява за 
частна общинска собственост част от бивш полски път на площ от 452.41 
/четиристотин петдесет и две цяло и четиридесет и един/ кв.м., представляващ част 
от не урегулиран поземлен имот с № 525, поради обстоятелството, че същият е 
престанал да има предназначение по чл.3 ал.2 от ЗОС, още с одобряването на 
кадастрално регулационният план на с. Равда от 1963 г.” 

             По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка с 
вх.№  331/18.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, 
относно отдаване под наем на общински терен за осъществяване на 
атракционна дейност – детски комплекс.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 153

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от ЗОС и 
чл.67 ал.1, във връзка с чл.66 ал.1 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, да 



се проведе неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот 
на площ от 1500 /хиляда и петстотин/ кв.м. за атракционна дейност – детски 
комплекс, находящ се в УПИ ІІ – общ.кв.78 по плана на гр.Несебър, при граници 
съгласно приложената схема, със собствени на наемателя атракционни 
съоръжения, при следните условия:

1 Срок на договора –  до 12 месеца /в договора да се впише при евентуално 
реализиране  на мероприятия по ЗРП, същият се прекратява едностранно от 
наемодателя/

2 Начална конкурсна месечна цена в размер на 4 100 лева.
3 Специфични изисквания

 1. горната дейност да се извършва с технически изправни атракционни 
съоръжения;

 2. участниците да представят необходимите документи /за собственост, 
наем и др./, удостоверяващи възможност за осигуряване на 
подходящо съоръжение за извършване на посочената дейност.

 3. спечелилият конкурса е задължен, съгласно приложен договор, да 
извършва ежедневен технически преглед от механик на 
съоръженията с оглед безопасността на ползващите атракцията.

 4. участниците да представят снимка на съоръженията, които ще 
използват.

2. Възлага на Кмета на Община Несебър провеждането на конкурса и 
сключването на договора със спечелилият кандидат.
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

           По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка с вх.
№ 329,А/18.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, 
относно отдаване под наем на общински терен за осъществяване на 
атракционна дейност – лунапарк.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 154

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и 
чл.67, ал.1, във връзка с чл.66, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър, 
да се проведе неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от общински 
имот на площ от 2500 /хиляда и петстотин/ кв.м. за атракционна дейност – детски 
комплекс, находящ се в УПИ ІІ–общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, при граници 
съгласно приложената схема, със собствени на наемателя атракционни 
съоръжения, при следните условия:

4 Срок на договора –  до 12 месеца /в договора да се впише при евентуално 
реализиране  на мероприятия по ЗРП, същият се прекратява едностранно от 
наемодателя/

5 Начална конкурсна месечна цена в размер на 6 800 /шест хиляди и 
осемстотин/ лева.

6 Специфични изисквания
 5. горната дейност да се извършва с технически изправни атракционни 



съоръжения;
 6. участниците да представят необходимите документи /за собственост, 

наем и др./, удостоверяващи възможност за осигуряване на 
подходящо съоръжение за извършване на посочената дейност.

 7. спечелилият конкурса е задължен, съгласно приложен договор, да 
извършва ежедневен технически преглед от механик на 
съоръженията с оглед безопасността на ползващите атракцията.

 8. участниците да представят снимка на съоръженията, които ще 
използват.

2. Възлага на Кмета на Община Несебър провеждането на конкурса и 
сключването на договора със спечелилият кандидат.
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

             По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка с 
вх.№  333/18.02.2008 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, 
относно одобряване на схема за търговия на открито в гр. Св. Влас  за сезон 
2008.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 155

1. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, утвърждава приложените схеми за 
търговия на открито в гр. Св. Влас, съгласно докладна записка от кмета на гр. 
Свети Влас, неразделна част от настоящата докладна, както следва:

- Схема № 1- 8 бр. сергии
- Схема № 2- 1 бр. павилион
- Схема № 3- 1 бр. павилион
- Схема № 4- 17 бр. места за стативи, картички, колани, очила и художници
- Схема № 1А- 1бр. павилион

2. Възлага на общинската администрация да създаде организация за 
изпълнението им по реда на Наредба № 2 на Общински съвет - Несебър

           По т.ПЕТДСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
330/18.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
предложение за схеми за разполагане на временни търговски обекти на 
територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 156

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, утвърждава приложените схеми за 



търговия на открито на територията на гр. Несебър – стара част за сезон 2008 г. и 
възлага на общинската администрация да създаде организация за изпълнението им 
по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Несебър, както следва:

Схема №. 1  - 6 броя места за извършване на търговия на открито
- 1 бр. места за мед 
- 2 бр. места за картички
- 2 бр. места за сладолед
- 1 бр. места за ядки

Схема № 2 – 3 броя места за извършване на търговия на открито
1 1 бр. места за сладолед
2 1 бр. места за ядки
3 1 бр. места за мед

Схема № 3 – 3 броя места за търговия на открито
4 1 бр. места за мед
5 1 бр. места за картички
6 1 бр. места за сладолед

Схема №4 – 4 бр. места за търговия на открито
7 1 бр. места за мед
8 1 бр. места за картички
9 1 бр. места за сладолед
10 1 бр. места за ядки
                      Схема №5 – 6 бр. места за търговия на открито
11 2 бр. места за мед
12 2 бр. места за картички
13 1 бр. сладолед
14 1 бр. ядки
 Схема № 6 – 4 бр. места за търговия на открито
15 1 бр. места за мед
16 1 бр. места за картички
17 1 бр. места за сладолед
18 1 бр. места за ядки

Схема №7 – 3 бр. места за търговия на открито
19 3 бр. места за атракционни детски колички 

Схема №8 – 4 бр. места за търговия на открито
20 4 бр. места за приложници

Схема №9 – 3 бр. места за търговия на открито
21 3 бр. места за портретисти

Схема №10 – 15 бр места за търговия на открито
22 15 бр. места за художници

Схема №11 – 2 бр. места за търговия на открито
23 1 бр. места за мед
24 1 бр. места за сладолед

              Схема част II



1. Схема № 1-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
2. Схема № 2-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
3. Схема № 3-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
4. Схема № 4-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
5. Схема № 5-слънцезащитна конструкция
6. Схема № 6-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция 
7. Схема № 7-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
8. Схема № 8-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
9. Схема № 9-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
10.Схема № 10-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
11. Схема № 11-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
12. Схема № 12-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
13. Схема № 13-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
14. Схема № 14-слънцезащитна конструкция
15. Схема № 15-открита търговска площ-маси
16. Схема № 16- открита търговска площ-маси
17. Схема № 17-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
18. Схема № 18-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
19. Схема № 19-открита търговска площ-маси
 20. Схема № 20-открита търговска площ-маси
 21. Схема № 21-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
 22. Схема № 22- открита търговска площ-маси
 23. Схема № 23- открита търговска площ-маси
 24. Схема № 24- открита търговска площ-маси
 25. Схема № 25-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция

2. Утвърждава приложените схеми за търговия на открито на територията на 
гр. Несебър – нова част за сезон 2008 г. и възлага на общинската администрация да 
създаде организация за изпълнението им по реда на Наредба № 2 на Общински 
съвет –  Несебър, както следва:

Схема №13 – 2 бр. места за търговия на открито
-     1 бр. преместваем обект- павилион за пакетирани хр. стоки и цигари 
    - 1 бр. преместваем обект –павилион за вестници и списания

                     Схема №14 – 3 бр. места за търговия на открито
25 1 бр. преместваем обект – павилион за промишлени стоки
26 2 бр. преместваем обект – павилион за цветя

Схема №15 -  8 бр. места за търговия на открито
27 8 бр. преместваем обект – сергия за плодове и зеленчуци

Схема №16 – 3 бр. места за търговия на открито
28 1 бр. сергия за плодове и зеленчуци
29 1 бр. сергия за промишлени стоки
30 1 бр. сергия за вестници и списания



 Схема №17 – 3 бр. места за търговия на открито
31 1 бр. картички
32 1 бр. ядки
33 1 бр. сладолед
                     

Схема – част IV
1. Схема № 1-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция
2. Схема № 2-открита търговска площ
3. Схема № 3-открита търговска площ -открита търговска площ 
4. Схема № 4- слънцезащитна конструкция и павилион
5. Схема № 5-открита търговска площ
6. Схема № 6-открита търговска площ
7. Схема № 7-открита търговска площ
8. Схема № 8-открита търговска площ
9. Схема № 9-открита търговска площ
10. Схема № 10-открита търговска площ
11. Схема № 11-открита търговска площ
12. Схема № 12-открита търговска площ
13. Схема № 13-открита търговска площ
14. Схема № 14- слънцезащитна конструкция
15. Схема № 15-открита търговска площ и слънцезащитна конструкция

3. Утвърждава приложените схеми за търговия на открито на територията на 
к.к. „Сл. Бряг” за сезон 2008 г. и възлага на общинската администрация да създаде 
организация за изпълнението им по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – 
Несебър, както следва:

Схема № 2 Сл. бряг – 20 бр. места за търговия на открито
34 20 бр. стативи за плетачки

Схема № 3Сл. бряг – 8 бр. места за търговия на открито
35 2 бр. подправки
36 6 бр. павилион

            По т.ПЕТДСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка с вх.№ 
334/18.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
предложение за схеми за разполагане на временни търговски обекти в с. 
Равда.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 157

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, утвърждава приложените схеми за 



търговия на открито на територията на с. Равда за сезон 2008 г. и възлага на 
общинската администрация да създаде организация за изпълнението им по реда на 
Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Несебър.

Схемите са приложени към докладната записка

            По т.ПЕТДСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка с вх.№ 
332/18.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
предложение за схеми за разполагане на временни търговски обекти в с. 
Тънково.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 158

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, утвърждава приложените схеми 
за търговия на открито във връзка с докладна записка от кмета на с. Тънково, 
неразделна част от настоящата докладна, както следва:

- Схема №1-1бр. павилион
- Схема №2-1бр. павилион
- Схема №3-1бр. павилион
- Схема №4- 1бр. павилион
2. Възлага на общинската администрация да създаде организация за 

изпълнението им по реда на Наредба №2 на Общински съвет-гр. Несебър

            По т.ПЕТДСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
335/18.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
предложение за схеми за разполагане на временни търговски обекти в гр. 
Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 159

На основание чл.56, ал.2 от ЗУТ и чл.12 ал.2 от Наредба № 10 на Общински 
съвет – Несебър приема приложената схема за разполагане на временни търговски 
обекти на територията на гр. Обзор както следва:

2. Схема №1:
     2 бр. места за машина сок „Фреш”

 1 бр. място за ядки
 5 бр.места за сладолед
 1 бр. място за павилион за вестници и списания

3. Схема №2:
1 бр. места за вестници и списания
1 бр. места за павилион за пром.стоки



2 бр. места за витрини за ядки
1 бр. места за витрина за сладолед
1 бр. място за машина за пуканки
12 бр. места за стативи за сребро, колани ,очила
10 бр. места за художници и портретисти

4. Схема №3:
9 бр. места за сергии за пром. стоки
3 бр. места за атракционни детски колички

5. Схема №4:
2 бр. места за павилиони

6. Схема №5:
5 бр. места за павилиони

7. Схема №6:
1 бр. места за литература, вестници и списания
1бр. места за павилион
2 бр. места за витрини за сладолед
1 бр. места за машини за пуканки
1 бр. места за машина за пуканки

8. Схема №7:
14 бр. места за сергии пром. стоки

9. Схема №8:
1 бр. места за машина за понички
1 бр. места за машина за палачинки

10. Схема №9:
1 бр. места модул за продажба на течни горива

2. Възлага на общинската администрация да създаде организация за 
изпълнението им по реда на Наредба № 2 на Общински съвет - Несебър

            По т.ПЕТДСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка с вх.
№ 349/19.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
съгласуване на схеми за преместваеми търговски обекти по реда чл.56 от ЗУТ 
по плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното 

    РЕШЕНИЕ № 160

На основание чл.56 ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12 ал.2 от Наредба № 10 на 
Общински съвет – Несебър, приема приложените схеми за преместваеми обекти на 
територията на к.к. „Сл. бряг-запад”, неразделна част от докладната записка.

            По т.ПЕТДСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
348/19.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
кандидатстване на община Несебър с проекти по оперативна програма 
Регоионално развитие.



Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното 

РЕШЕНИЕ № 161 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА дава съгласие относно 
кандидатстването на община Несебър по оперативна програма Регионално 
развитие със следните проекти:

1. Основен ремонт на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър
2. Реконструкция и модернизация на ОДЗ „Калина Малина” – гр. Несебър
3. Ремонт, подмяна на дограма и саниране на ЦДГ „Сл. бряг”.
4. Саниране детска градина „Пролет” – с. Тънково
5. Основен ремонт на ЦДГ – с. Кошарица
6. Основен ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда  

                                       
            По т.ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
318/05.02.2008 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно 
учредяване право на строеж на граждани с установени жилищни нужди в с. 
Гюльовца, община Несебър.

Общинския съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 162

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.37 ал.4 т.1 от 
Закона за общинската собственост, упълномощава кмета на община Несебър с 
нарочно назначена комисия, в която да са включени и петима общински съветници, 
да определи лицата с доказани жилищни нужди, подали заявления по чл.44 ал.3 от 
Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, на които да отстъпи право на строеж 
върху жилищните имоти, утвърдени с Решение № 1230 т.1 от протокол № 
32/14.09.2007 г. на Общински съвет – Несебър.
           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

            По т.ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 
337/13.02.2008 г. от Благой Филипов – председател на Общинския съвет – 
Несебър, относно предложение до Президента на Република България за 
опрощаване задълженията на Трифон Говедарски по реда на чл.98 ал.1 т.8 от 
Конституцията на Република България.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното

РЕШЕНИЕ № 163 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, и като взе предвид мотивите в 



докладната записка,   предлага на Президента на Република България да опрости 
задълженията на лицето Трифон Сандов Говедарски от гр. Несебър по реда на 
чл.98 ал.1 т.8 от Конституцията на Република България.

По т.ПЕТДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка с вх.№ 
355/21.02.2008 г. относно избор на новоизбрания общински съветник Добринка 
Тожарова за член на постоянните комисии на Общинския съвет.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие 
следнотго

РЕШЕНИЕ № 164

На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА избира Добринка Христова 
Тожарова за председател на постоянната комисия на Общинския съвет по 
образование, култура, здравеопазване и вероизповедания и за член на постоянната 
комисия на Общинския съвет по законност обществен ред, транспорт, и контрол по 
изпълнение решенията на Общинския съвет.

 Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:      
                               /БЛ. 

ФИЛИПОВ/              

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР:
 /Р. Бинчарова/


