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8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nesebar@abv.bg 

 
 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ  
№ 6/19.03.2008 г. 

 
      

 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
      
                  

1. Докладна записка № 381/10.03.2008 г. от Мария Белински - зам. кмет на 
Община Несебър, относно приемане програма за проектиране на община Несебър за 
2008 г. 

2. Докладна записка № 382/10.03.2008 г.от Мария  Белински - зам. кмет на 
Община Несебър, относно приемане строителна програма на община Несебър за 2008 г. 
 3. Докладна записка № 390/11.03.2008 г. от Николай Димитров - кмет на Община 
Несебър, относно утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати, лимит за 
численост на персонала и фонд ”работна заплата” за 2008 г. 
 4. Докладна записка № 389/11.03.2008 г. от Николай Димитров - кмет на Община 
Несебър, относно приемане бюджета на община Несебър за 2008 г. 

5. Докладна записка № 365/04.03.2008 г. от Красимира Тодорова - зам. кмет на 
Община Несебър, относно приемане отчет за дейността на МКБППМН през 2007 г. 

      6. Докладна записка № 383/10.03.2008 г. от Ели Кирилова – Секретар на Община 
Несебър, относно именуване на новопостроени квартали в гр. Несебър. 

 7. Докладна записка № 398/12.03.2008 г. от Благой Филипов – председател на 
Общински съвет – Несебър, относно отмяна на решение № 116 от протокол № 
5/27.02.2008 г. на Общински съвет – Несебър, в частта му по т.4, изречение последно.  

 8. Докладна записка № 399/12.03.2008 г. от Благой Филипов – председател на 
Общински съвет – Несебър, относно промяна на решение № 147 от протокол № 
5/27.02.2008 г. на Общински съвет – Несебър.  
 9. Докладна записка № 385/11.03.2008 г.от арх. Атанас Пинков – втори архитект 
на Община Несебър, относно съгласуване ЧИ на ПУП-пътна връзка за имот пл. № 
022062 в местност „До село” в землището на с. Кошарица.  
         10. Докладна записка № 386/11.03.2008 г. от арх. Атанас Пинков – втори архитект 
на Община Несебър, относно съгласуване ЧИ на ПУП-ПР за УПИ ХХ–общ., УПИ ХІХ-
81, УПИ ХVІІІ-общ. и УПИ І-79 в кв.15 по плана на с. Кошарица                     

   11. Докладна записка № 397/12.03.2008 г. от Николай Димитров – кмет на 
Община Несебър, относно поставяне на преместваеми обекти в терени – общинска 
собственост, на територията на гр. Несебър.    
          12. Докладна записка № 405/18.03.2008 г., от Николай Димитров – кмет на 
община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост 
върху УПИ ІІ в кв.105 по плана на гр. Несебър-нова част.  
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          13. Докладна записка № 409/18.03.2008 г. от Благой  Филипов – председател на 
Общинския съвет – Несебър, относно определяне на делегат за Общото събрание на 
НСОРБ.   
      14. Докладна записка с вх.№ 410/18.03.2008 г. от Николай Димитров – кмет на 
община Несебър, относно поставяне на преместваеми обекти в терени-общинска 
собственост на територията на с. Оризаре. 

 
 

По т.ПЪРВА от дневния ред -  Докладна записка № 381/10.03.2008 г. от 
Мария Белински - зам. кмет на Община Несебър, относно приемане програма за 
проектиране на община Несебър за 2008 г. 

 
 Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински 
съветници прие следното  

 
РЕШЕНИЕ № 165 

 
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, приема предложената програма за 

проектиране на община Несебър за 2008 г. в размер на 2 320 500 /два милиона триста и 
двадесет хиляди и петстотин/ лв. Програмата за проектиране е неразделна част от 
настоящото решение 

 
По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка № 382/10.03.2008 г.от 

Мария  Белински - зам. кмет на Община Несебър, относно приемане строителна 
програма 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 № 166 
 

 На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.11 от ЗМСМА, приема  предложената капиталова 
част на строителната програма на община Несебър за 2008 г. в размер на 20 700 100 
/двадесет милиона седемстотин хиляди и сто лева/ лв. и предложението за текущи 
ремонти на строителната програма за 2008 год. в размер на 5 172 000 лева /пет милиона 
сто седемдесет и две хиляди лева/, съгласно приложения списък по обекти, неразделна 
част от настоящото решение . 
             Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.   

 
 По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка № 390/11.03.2008 г. от 
Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно утвърждаване на средни 
месечни брутни работни заплати, лимит за численост на персонала и фонд 
”работна заплата” за 2008 г. 
 
 Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19  общински съветници прие 
следното  

РЕШЕНИЕ № 167 
 

На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА  
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1. Утвърждава посочените в приложение № 1 /неразделна част от настоящото 
решение/ показатели за численост на персонала и средствата за работни заплати, 
разпределени по дейности. 
 2. Утвърждава, считано от 01.01.2008 до 01.07.2008 г. посочените в приложение 
№ 2 /неразделна част от настоящото решение/ средни месечни брутни работни заплати 
по дейности, лимит за численост на персонала и фонд ”работна заплата” за 2008 г.,  
 
 По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка № 389/11.03.2008 г. от 
Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно приемане бюджета на 
община Несебър за 2008 г. 
 
 Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие 
следното  

РЕШЕНИЕ № 168 
 

 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА приема бюджета на община Несебър за 
2008 г., в размер на 69 028 600 /шестдесет и девет милиона двадесет и осем хиляди и 
шестстотин/ лв. както следва: 
 

1.1 По приходите -     69 028 600 лв. 
/Приложение № 1 /   
  

1.1.1. Приходи с държавен характер    4 707 644 лв. 
В т.ч.: 
 

- Държавен трансфер              4 504 698 
-    Обща допълваща субсидия за корекция на ЕРС                     40 280 
-    Преходен остатък - държавна отговорност        162 666 

 
 
1.1.2. Приходи с местен характер        64 320 956 лв. 
В т.ч. 
   
 - Данъчни приходи      17 419 279 
 - Неданъчни приходи     16 015 359 
 -  обща изравнителна субсидия         320 500 
 -  за зимно поддържане и снегопочистване         19 000 
 - целева субсидия от РБ за капиталови разходи                 2 585 800 
 - преходен остатък               27 961 018 
в т.ч. от такса  битови отпадъци                2 162 230 
 
  
1.2. По разходите                                  69 028 600 лв. 
Разпределени по функции, съгласно  Приложение № 2:  
1.2.1. Държавни дейности            4  621 935 лв. 
от тях: 
 
1.2.1.1. От държавни приходи          4 621 935 лв. 
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 Функция „Общи държавни служби”        675 375 
 Функция „Отбрана и сигурност”           74 496 
 Функция „Образование”       3 499 261 
 Функция „Здравеопазване”            92 808 

Функция „Социално осигуряване и грижи”       272 440 
Функция „ Спорт и култура”            93 264 

 
1.2.1.2. От  местни приходи        6 837 451 лв. 
 
 Функция „Общи държавни служби”     1 405 563 
 Функция „Отбрана и сигурност”         824 269 
 Функция „Образование”       3 024 000 
 Функция „Здравеопазване”          100 466 

Функция „Социално осигуряване и грижи”       607 233 
Функция „ Спорт и култура”         375 920 
Резерв за непредвидени разходи          500 000 

 
 
1.2.2. Местни дейности              31 877 114 лв. 
 
 Функция „Общи държавни служби”       6 538 767 
 Функция „Отбрана и сигурност”           330 000 
 Функция „Образование”            374 000 
 Функция „Здравеопазване”              29 588 
 Функция  „БКС и екология”        8 617 237 

Функция „Социално осигуряване и грижи”         379 772 
Функция „ Спорт и култура”        3 214 777 
Функция „Икономически дейности”       4 914 973 
Резерв за непредвидени разходи         7 478 000 

                      в т.ч. за дейност „Чистота”           2 162 230                                                
 
1.3.Капиталов бюджет     25 692 100 лв. 
 
         Функция „Общи държавни служби”   1 330 000 
 Функция „Отбрана и сигурност”       300 000 
 Функция „Образование”             2 126 600 
 Функция „Здравеопазване”        455 000 
 Функция  „БКС и екология”           12 785 500 

Функция „Социално осигуряване и грижи”     312 500 
Функция „Спорт и култура”             1 287 000 
Функция „Икономически дейности”   7 095 500 

 
2. Разкрива считано то 01.01.2008 год., както следва: 
 

2.1. Местна дейност „Общински детски комплекс” към Община Несебър - с 5 

щатни бройки , от които  1 бр. директор и 3 бр. педагогически персонал , 0,5 бр. касиер 

домакин и 0,5 бр. чистач и  средна месечна брутна заплата в размер 495,00.лв.       
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2.2.Местна дейност „Обединени детски  заведения”  със статут на второстепенен 

разпоредител с бюджетни кредити,  с численост на персонала  - 5 бр. щатни бройки , от 

които 1 бр. отг.счетоводител , 1 бр. счетоводител, 1 бр. касиер и 1 бр. личен състав и 1 

бр. чистач. Определя средна месечна брутна заплата в размер на 495,00 лв. 

Възлага на кмета на общината да делегира със своя заповед съответните 

правомощия  на началник отдел „Образование” във връзка с функционирането на 

второстепенния  разпоредител. 

2.3.Местна дейност „Домашен социален патронаж” към кметство гр.Обзор, с 

капацитет 80 патронирани лица,.Утвърждава  численост на персонала – 4 щатни бр. от 

които 1 бр. социален работник , 1 бр. шофьор и 2 бр. санитар-разносвач. Определя  

средна месечна брутна заплата на едно лице  в размер 365,20 лв. 

3. На основание чл. 6 ал.10 от  ПМС №7 от 23.01.2008г. определя  численост на 

персонала 32 бр. и средна месечна брутна заплата на едно лице в дейност 546- „Дом за 

деца с умствена изостаналост”  в размер 415,00 лв. в рамките на средствата , 

определени по единни разходни стандарти, считано от 01.01.2008 год. 

4. Определя средна месечна брутна заплата на едно лице в дейност  559 –

„Дневен център за социална рехабилитация и интеграция” в размер 450,00лв., считано 

от 01.01.2008 г. 

5. Завишава  числеността на  персонала: 
- В дейност 849 – Други  дейности по транспорта  – 22 бр./ 10 бр.касиери и 11 бр. 

работници, 1 бр. информатор;    
- В дейност 559  „Дневен център за социална рехабилитация и интеграция” да 

бъде завишена с 1 бр. санитар; 
- В дейност 469 „други дейности по здравеопазването” 1 бр. мед.сестра. 

6. Приема : 
6.1. План – сметките на извънбюджетните фондове, съгласно: /Приложение №3  
6.2. План – сметка на приходите и разходите по Закона за туризма 

/Приложение№4/ 
 
 

7. Приема разчета  на следните целеви разходи в лева  
 7.1. За членски внос и участие в нетърговски организации         6 000                    
   7.2  Помощи за погребение                       1 500 
   7.3. Помощи за социално слаби граждани по решение на Общински съвет  
                                 671 680 
   7.4. За превози: 
 
в т.ч. 

7.4.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 20 % от стойността на 

пенсионерските месечни карти за вътрешноградски транспорт. 
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7.4.2. Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, 

тримесечно по 66 пенсионерски карти до края на 2008 г., които да се ползват безплатно 

само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр.Обзор, гр.Свети Влас, 

с.Равда  - по 6 карти за всяко населено място, с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица и 

с.Гюльовца – по 8 карти за всяко селище; с.Приселци , с.Паницово, с.Раковсково и 

с.Баня – по 4 карти за всяко селище.Картите да се съхраняват от кмета на населеното 

място. 

7.4.3. Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски 

транспорт на пътуващите ученици от училищата в Община Несебър за учебно време, по 

ред, определен от кмета на общината. 

7.4.4. На основание чл.36, ал.1 от ЗНП и чл.67 от ППЗНП, дава съгласие за 

изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават 

специализирани училища в гр. Бургас и техните придружители, срещу представяне на 

разходооправдателени  документи  /билети или фактура за закупена карта/. 

8. Приема следните лимити за разходи: 

 8.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови 

възнаграждения. 

 8.2. Представителни разходи на кмета на общината в размер на 80 000 

/осемдесет хиляди/ лв. 

 8.3. Представителни разходи на председателя на общинския съвет в размер на 

50 000 /петдесет хиляди/ лв. 

 8.4. Дневен оклад в ЦДГ и детски ясли в размер на 2 % от минималната работна 
заплата за страната. 

9. Упълномощава Кмета на общината да утвърди списък на длъжностите, които 

имат право на транспортни разходи и размера на средствата в рамките на 90 % от 

действителните разходи за работещите във всички дейности, финансирани от 

общинския бюджет. Със своя заповед Кмета на общината да определи и лицата, за 

които общината поема  90% от транспортните разходи по разходна норма на личните 

автомобили от местоживеене до месторабота. 

10.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, както 

следва:         

 10.1. За спортни клубове –  1 512 820.00 лв.   /Приложение № 5/  

Остатъка от средствата в размер на 274 421лв. да бъде отразен по  §10-98 на същата 

дейност. 
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Заявка  за  Проект Одобрено

субсидия по от

от  клуба бюджет Общ.съвет

2 9 10 11
1 Сдружение" Общински футболен клуб- Несебър" 1024921 1024921 700000

1. Детско - юношеска школа - Несебър 220270 220270 220270
Сдружение" Футболен клуб-Месамбрия"-  Несебър 24000 15000 15000

2. Сдружение" Футболен клуб-Черноморец"-Несебър 24500 15000 15000
3. Сдружение"Футболен клуб"Черноморски спортист" 43720 25000 15000
4. Сдружение" Футболен клуб  СВСБ"-гр.Св .Влас 23700 15000 15000
5. Сдружение" Футболен клуб  Оризаре " 25000 20000 15000
6. Сдружение" Футболен клуб "Светкавица" 25000 17500 15000
7. Сдружение "Футболен клуб"Равда" 27000 15000 15000
8. Сдружение "Футболен клуб"Ястреб" 30000 15000 15000
9. Сдружение с нестопанска цел" Футболен клуб"Устрем" 18200 15000 15000

10. Сдружение "Общински морски клуб - Несебър 2000" 416648 80000 80000
11. Сдружение с нест .цел "Яхт и сърф клуб"Несебър" 134000 80000 80000
12. Сдружение "Несебър Яхт клуб" 107000 12000 20000
13. Сдружение  " Уиндсърф клуб - Обзор" 31000 10000 10000
14. Сдружение"Клуб по източни бойни изкуства"БУШИДО" 30000 25000 25000
15. Сдружение"Колоездачен клуб Несебър" 270000 80000 80000
16. Сдружение"Клуб за старинни и класически пр.с-ва Н-р" 9000 9000 9000
17. Сдружение"Ръгби клуб Мена - Несебър" 10000 7000 0
18. Сдружение"Клуб по лека атлетика"Атлетик"-Несебър 15000 10000 12000
19. Сдружение "Клуб по хандбал- Несебър" 16550 16550 16550
20. Сдружение с нестопанска цел"Несебър мото" 75000 20000 50000
21. Сдружение "Олимп - 936" 10000 3500 0
22. Сдружение "Клуб по ориентиране  "Елени"- Несебър" 20000 2000 5000
23. Сдружение "Туристическо дружество Несебър" 10000 8000 0
24. Сдружение "Клуб по борба-Несебър" 16700 2000 5000
25. Сдружение "Спортен клуб по водна топка-Несебър" 32500 12000 5000
26. Сдружение "Спортен клуб - Ексклузив"-Несебър 3000 3000 0
27. Сдружение "Клуб по тенис на маса "Златен дракон" 5000 3000 3000
28. Сдружение "Спортен моделклуб - Несебър" 9500 1500 1500
29. Сдружение" Клуб на гълобовъдите  на спортни гълъби"Бриз" 2000 1000
30. Сдружение"Шахматен клуб - Олимпиец-2003" с.Равда 35000 3500 3500
31. Сдружение "Шахматен клуб-Гюльовца" 1000 1000
32. Сдружение"Спортен клуб-Белослав Манолов"-Обзор 60000 1000 0
33. Сдружение"Спортен клуб по водни спортове  - Месембрия" 152000 5000 50000
34. 2971709 1809741 1512820

Изготвил : Катя Катрафилова

№

2008 год.

спортни клубове-община Несебър

Наеменование 

 

в т.ч.  136 100 /сто тридесет и шест хиляди и сто/ лв. целева субсидия на ОФК 

Несебър за покриване на стари задължения към НОИ, платени от „Маврови и сие –бетон” 

ООД и  „Петър Мавров” ООД  в размер на 96 593 /деветдесет и шест хиляди 
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петстотин деветдесет и три/ лв. и ТД на НАП – гр. Бургас, в размер на 39 507 

/тридесет и девет хиляди петстотин и седем/ лв. 

 10.2. За читалища - 375 920 /триста седемдесет и пет хиляди деветстотин и 

двадесет/ лв.  /Приложение №6/ 

- от субсидията на читалище „Пробуда „ – гр. Свети Влас: 

   за ТС „Импулс” – 4 000 /четири хиляди/ лв. 

   за дамски хор „Свети Атанасий”- 1500 /хиляда и петстотин/ лв. 

- от субсидията на читалище „Яна Лъскова” – Несебър 

     за хор „Македонка” – 1 500 /хиляда и петстотин/ лв. 
      за хор „Българка”   – 1 500 /хиляда и  петстотин/ лв. 

 Детска вокална група „Сюрприз” – 1 500 /хиляда и петстотин/ лв.  

 ВГ за стари градски песни „Блян” – 1 500 /хиляда и петстотин/ лв. 

10.3. За общински театър – 80 000 /осемдесет хиляди/ лв., в т.ч. 20 000 /двадесет 

хиляди/ лв. за детска театрална школа. 

10.4. За театрална група „Малък морски театър”с ръководител  Иван Ненков – 

5 000 /пет хиляди/ лв. 

10.5. За театрална група с ръководител Ивайло Томов към ООШ – 5 000 /пет 

хиляди/ лв. 

10.6. За дружество на несебърските художници – 38 000 /тридесет и осем 

хиляди/ лв. 

10.7. За пенсионерски клубове – за клубна дейност – 77 800 /седемдесет и седем 

хиляди и осемстотин/ лв.  /Приложение № 7/ 

Упълномощава кмета на общината да договаря условията  и реда за отпускане на 

средствата . 

10.8. За демократичен съюз на жените – гр.Несебър – 500 /петстотин/ лв. 

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА, одобрява отпускането на средства, както 

следва: 

 11. За „Дружество на инвалидите” – гр. Обзор – 4 000 /четири хиляди/ лв. 

 12.  За  Дружество „Съюз на слепите” – гр.Несебър – 6 000 /шест хиляди/ лв. 

 13. За Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - сектор „Пробация”- звено 

Несебър - 1 000 /хиляда/ лв. 

 14.  За БЧК – гр. Несебър – 1 500 /хиляда и петстотин/ лв. 

 15. За дружество за културно и хуманитарно сътрудничество с Гърция 

„Месамбрия” –гр.Несебър – 1 500 лв. 
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 16. За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ” и ветеринарен 

лекар гр.Несебър /д-р С.Бодуров/ - 80% от стойността на билетите / карта /, съгласно 

заверен график  на дежурствата. 

 17. За финансово подпомагане  / дарение/ на общински църкви чрез църковните 

настоятелства – 72 000 лв.  в т.ч. за  храм „Св.Пророк Илия” – с.Баня – 15 000 лв.; за 

храм „Свети Атанасий Велики” – гр.Свети Влас – 5 000 лв.; за храм „Света Троица „ – 

с.Паницово – 20 000 лв.; за храм „Света Петка” – с.Оризаре – за ремонт на църквата – 

10 000 лв.;за храм „Света Параскева” - с.Равда - 2 000лв.; за ремонт на  църквата в 

с.Гюльовца – 20 000лв. 

Упълномощава кмета на общината да договори условията за отпускане на 

средствата.                                                                                                                                                            

 18. За финансово подпомагане на  жители на общината с хронична бъбречна 

недостатъчност – за хемодиализни процедури – 126 360 /сто двадесет и шест хиляди 

триста и шестдесет/ лв. Средствата  да се отпускат срещу представен документ за 

проведена процедура . 

19. За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от 

републиканския бюджет , срещу документ за извършен преглед и документ за ползван 

превоз за отиване и връщане – 3 960 /три хиляди деветстотин и щестдесет/ лв. 

/хемодиализа контролни прегледи в гр. Бургас/ 

20. За Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”  - 18 000 

/осемнадесет хиляди/ лв.  – от тях  за закупуване гориво и 5500 /пет хиляди и 

петстотин/ лв. за поддръжка и аварийни ремонти. 

21. За РДВР - гр. Бургас - РПУ – Несебър - 65 000 /шестдесет и пет хиляди/ лв.  - 

от тях  за закупуване на  гориво 50 000 /петдесет хиляди/ лв. и за поддръжка, 

материали, текущи и  аварийни ремонти – 15 000 /петнадесет хиляди/ лв.   

22. Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства 

по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

23. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия 

на кмета на общината, съгл.чл.27, ал.1 от ЗОБ: 

 23.1. Да изменя размера  на бюджетните кредити за различните видове разходи в 

обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, 

осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности. 
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 23.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една 

дейност  или от една дейност в друга, в границите на една бюджетна група, без да 

изменя общия й размер в частта за местните дейности. 

 23.3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.  

24. Определя списък на:  

- второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити, както следва: 

 - Кметство Обзор – кмет, старши счетоводител 

 - Кметство Свети Влас – кмет,  старши счетоводител 

 - Кметство Равда  - кмет, старши счетоводител 

 - Управление „БКС и екология” – н-к управление, гл. счетоводител 

 - Управление „Общински гори, селско и горско стопанство” – н-к управление, 

гл. счетоводител 

 - Управление „Социални грижи и услуги”- н-к управление, гл. счетоводител 

 - Дейност „Обединени детски заведения”  - н-к отдел „Образование”, отг. 

счетоводител        

– второстепенни   разпоредители с бюджетни кредити на делегиран бюджет, както 

следва 

           - Музей „ Старинен Несебър” –  директор, гл. счетоводител 

 - СОУ „Любен Каравелов” – директор, гл. счетоводител 

 - ПГ по туризъм „Иван Вазов”  - директор, гл. счетоводител 

 - ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Обзор – директор, отг. счетоводител 

 - ОУ  „Св.Св.Кирил и Методий гр.Свети Влас - директор, отг. счетоводител 

 - ОУ   „Св.Св.Кирил и Методий” – с. Равда - директор, отг. счетоводител 

 - ОУ  „Свети Иван Рилски” - с. Кошарица - директор, отг. счетоводител 

 - ОУ  „Васил Левски” - с.Тънково - директор, отг. счетоводител 

 - ОУ  „Св.Св.Кирил и Методий „ с.Гюльовца - директор, отг.счетоводител 

 - ОУ  „Г.С.Раковски” – с.Оризаре - директор, отг.счетоводител 

 25.  Възлага на кмета да 

 25.1. Определи конкретните правомощия на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити. 

 25.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани 

дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина . 
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25.3. Да отправи  мотивирано искане до министъра на финансите за авансово 

предоставяне на одобрената субсидия при възникване на временен недостиг на 

средства  за финансиране на делегираните от държавата дейности. 

 25.4. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите  и разходвани 

средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите.               
 Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.   
 

По т.ПЕТА от дневния ред -  Докладна записка № 365/04.03.2008 г. от 
Красимира Тодорова - зам. кмет на Община Несебър, относно приемане отчет за 
дейността на МКБППМН през 2007 г. 

 
 Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие 
следното  

РЕШЕНИЕ № 169 
 

 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.6 ал.4 от Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
 1. Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за 2007 
г. 
 2. Отпуска за стимулиране на обществени възпитатели сума в размер на 10 818 
/десет хиляди осемстотин и осемнадесет лв./ лв. и гласува издръжка на МКБППМН по 
Наредба № 3 в размер на 1685 /хиляда шестстотин осемдесет и пет/ лв. 

 
      По т.ШЕСТА от дневния ред -  Докладна записка № 383/10.03.2008 г. от Ели 

Кирилова – Секретар на Община Несебър, относно именуване на новопостроени 
квартали в гр. Несебър. 

 
 Общинският съвет с 16 гл. „за” и 4 гл. „въздържали се” от гласували 20 
общински съветници прие следното  

 
РЕШЕНИЕ № 170 

 
 На основание чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА реши: Новопостроения комплекс с 

условно име „Черно море” да се именува:  
    Комплекс „Черно море 1” – който включва кв.1 кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6, кв.7, 

кв.8, кв.9, кв.13, кв.30, кв.31, кв.61, кв.91, кв.102, кв.301. 
  Комплекс „Черно море 2” който включва: - кв.10, кв.12, кв.14, кв.16, кв.17, 

кв.18, кв.19 и кв.20. 
 Комплекс „Черно море 3”, който включва: – кв.15, кв.21, кв.22, кв.23, кв.24, 
кв.25, кв.26, кв.27, кв.28, кв.29 и  кв.281. 

  Дава съгласие новопостроения квартал при граници: от ул. „Морска” № 22 до 
почивна станция „МВР” и от ул. „Иван Вазов” № 33 до морето, който включва кв.55, 
кв.55”А”, кв.55 „Б” по плана на гр. Несебър да се нарича кв. „Перла”.  
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 По т.СЕДМА от дневния ред -  Докладна записка № 398/12.03.2008 г. от 
Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отмяна на 
решение № 116 от протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет – Несебър, в 
частта му по т.4, изречение последно. 

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

РЕШЕНИЕ № 171 
 

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА предвид мотивите в заповед № РД-09-
28/11.03.2008 г. на Областен управител на Бургаска област, отменя свое решение № 
116, прието по т.9 от дневния ред на проведено заседание на 27.02.2008 г., 
обективирано в протокол № 5, в частта му по т.4 изречение последно. 

 
 По т.ОСМА от дневния ред -  Докладна записка № 399/12.03.2008 г. от 

Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно промяна на 
решение № 147 от протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет – Несебър.  

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

РЕШЕНИЕ № 172 
 

 На основание чл.45  ал.9 от ЗМСМА изменя свое решение № 147 от протокол № 
5/27.02.2008 г , както следва :  
             На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА 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, 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. Пазарна стойност на имота собственост на дружеството е в размер   69 060 
лв /шестдесет и девет хиляди и шестдесет лева/, съгласно приложена пазарна оценка,  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, 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. Пазарната стойност на имота-общинска 
собственост е в размер на 49 200 лв. /четиридесет и девет хиляди и двеста лева/, 
съгласно приложена пазарна оценка, 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.   
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 По т.ДЕВЕТА от дневния ред -  Докладна записка № 385/11.03.2008 г.от арх. 
Атанас Пинков – втори архитект на Община Несебър, относно съгласуване ЧИ на 
ПУП-пътна връзка за имот пл. № 022062 в местност „До село” в землището на с. 
Кошарица.  
 
 Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното  

РЕШЕНИЕ № 173 
 
 На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована 
страна по смисъла на чл.131 ал.2 т.1 от ЗУТ, приема така предложения ЧИ на ПУП-
пътна връзка за имот пл.№ 022062 в местност „До село” в землището на с. Кошарица. 
 
          По т.ДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка № 386/11.03.2008 г. от арх. 
Атанас Пинков – втори архитект на Община Несебър, относно съгласуване ЧИ на 
ПУП-ПР за УПИ ХХ–общ., УПИ ХІХ-81, УПИ ХVІІІ-общ. и УПИ І-79 в кв.15 по 
плана на с. Кошарица. 
 
 Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 19 общински 
съветници прие следното       

 
          РЕШЕНИЕ № 174  

 
 На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована 
страна по смисъла на чл.131 ал.2 т.1 от ЗУТ приема предложения ЧИ на ПУП-ПР за 
УПИ ХХ–общ., УПИ ХІХ-81, УПИ ХVІІІ-общ. и УПИ І-79 в кв.15 по плана на с. 
Кошарица                     
 

     По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка № 397/12.03.2008 
г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно поставяне на 
преместваеми обекти в терени – общинска собственост, на територията на гр. 
Несебър.    
 
 Общинският съвет със 17  гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 
общински съветници прие следното  

         
          РЕШЕНИЕ № 175 

 
 На основание чл.12 ал.12 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър във  

връзка с чл.56 ал.1 и ал.2 от ЗУТ и на основание чл.6 от Наредба №2 на Общински 
съвет – Несебър, съгласува приложените схеми за поставяне на преместваеми обекти в 
терени – общинска собственост, на територията на гр. Несебър, както следва: 

 Схема № 1 – слънцезащитна конструкция, открита търговска площ и временно 
остъкляване. 

 Схема № 2 – слънцезащитна конструкция и открита търговска площ. 
 Схема № 3 – павилион за продажба на вестници и списания. 
 Схема № 4 – кафе, павилиони и слънцезащитни съоръжения към тях. 
 Схема № 5 – открита търговска площ за продажба на сладолед. 
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            Възлага на общинската администрация да създаде организация за изпълнението 
им по реда на Наредба № 10 на Общинския съвет и съгласуването им съгласно чл.12 
ал.4 от Наредбата с НИПК.  
 
     По т.ДВАНАДЕСЕТА от денвния ред - Докладна записка № 405/18.03.2008 
г., от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на 
строеж за изграждане на трафопост върху УПИ ІІ в кв.105 по плана на гр. 
Несебър-нова част.  
 
 Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие 
следното          

 РЕШЕНИЕ № 176 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС във връзка с чл.62 

ал.1 от ЗЕ, учредява право на строеж на „EVN Bulgaria Електроразпределение” АД за 
изграждане на площадков енергиен обект – трафопост, на площ от 15 /петнадесет/ кв.м. 
и сервитутна зона за обслужване на трафопоста от 55 /петдесет и пет/ кв.м. върху УПИ 
ІІ-общ. на площ от 90 /деветдесет/ кв.м. в кв.105 по плана на гр. Несебър-нова част с 
кадатстрален № 51500.502.818, АОС № 2807/28.02.2008 г., за сумата от 3650 /три 
хиляди шестстотин и петдесет/ лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка на 
лицензирания оценител.    
 Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение  
 
 По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка № 409/18.03.2008 г. 
от Благой  Филипов – председател на Общинския съвет – Несебър, относно 
определяне на делегат за Общото събрание на НСОРБ.   
 
 Общинският съвет със 17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие 
следното  

РЕШЕНИЕ № 177 
 
 На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, определя за делегат на свиканото на 
21.03.2008 г. заседание на Общото събрание на НСОРБ - Константин Димов Лефтеров – 
общински съветник в Общински съвет – Несебър.    
 
 По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред –  Докладна записка с вх.№ 
410/18.03.2008 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно 
поставяне на преместваеми обекти в терени-общинска собственост на 
територията на с. Оризаре. 
  
 Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие 
следното  

РЕШЕНИЕ № 178 
         

 На основание чл. от ЗМСМА, чл.12 ал.1 от Наредба № 10 на Общински съвет – 
Несебър във връзка с чл.56 ал.1  и ал.2 от ЗУТ, съгласува приложените схеми за 
поставяне на преместваеми обекти на територията на с. Оризаре, както следва: 
 Схема № 1 – 1 бр. павилион 
 Схема № 2 – 1 бр. павилион 
 Схема № 3 – 1 бр. павилион 
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 2. Възлага на общинската администрация да създаде организация за 
изпълнението им по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.   
 
 
 
 
 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:       
                                    /БЛ. ФИЛИПОВ/               
 
 
    ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: 
         /Р. Бинчарова/ 
 
 
 
 


