ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ
8200 Поморие, ул. Солна №5
тел./факс: 0596/22565
е-mail: predsedatel@ospomorie.bg; www.ospomorie.bg

РЕШЕНИЯ
ОТ ДВАНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 18.05.2016г.
/мандат 2015-2019г./
Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по
чл.45 от ЗМСМА – 02.06.2016г.
По т.1. от дневния ред: „ОС-495/05.05.2016г. - Докладна записка от Иван
Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител
на Община Поморие в предстоящото общо събрание на акционерите на
„МБАЛ-Бургас” АД” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали
се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното
РЕШЕНИЕ:
№ 225/18.05.2016г.
1.На основание чл21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 от
Наредба № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на
общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за
участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с
нестопанска цел, Общински съвет – Поморие определя Янчо Илиев – Зам.кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в
общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас” АД, 27.05.2016г. от
11.00ч. и при втора дата 14.06.2016г. от 11.00ч. в кабинета на
Изпълнителния директор на дружеството на адреса на управление на
„МБАЛ-Бургас”, гр.Бургас, ул.”Стефан Стамболов” № 73.
2.Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на
Община Поморие по предложения дневен ред.
3.Определя Илия Джингов – Зам.-кмет „ОКТХДС” в Община
Поморие за представител на общината в общо събрание на акционерите на
„МБАЛ-Бургас” АД, 27.05.2016г. от 11.00ч. и при втора дата 14.06.2016г.
от 11.00ч., при невъзможност на Янчо Илиев - Зам.кмет „БФСД” в Община
Поморие да участва лично в общото събрание на „МБАЛ-Бургас” АД за
приемане на посочените решения.
4.Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК
допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.2 от дневния ред: „ОС-516/14.05.2016г. – Докладна записка от
Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кампания за
повишаване събираемостта на местните данъци, такси и глоби и плащането
им в срок” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 гласа „въздържали се” от 20
присъстващи общински съветници се прие следното
РЕШЕНИЕ:
№ 226/18.05.2016г.
1.На основание чл.21, ал.2, пр.4, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община
Поморие да организира и проведе томбола във връзка с поощрителната
кампания за мотивиране доброволно заплащане в срок, на дължимите от
лицата публични задължения към Община Поморие, на която на избрани
на случаен принцип измежду платилите всичките си публични задължения
към Община Поморие /местни данъци, такси и глоби/ до 03.05.2016г. се
раздадат предметни награди – телевизор, лаптоп и таблет, на стойност до
2000лв.
2.Допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително
изпълнение на настоящото решение.
По т.3 от дневния ред: „ОС-522/16.05.2016г. - Докладна записка от
Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно провеждане на
публично оповестен явен търг за отдаване под наем общински обекти и
имоти публична общинска собственост в кв.70, УПИ ІІІ по регулационния
плана на гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното
РЕШЕНИЕ:
№ 227/18.05.2016г.
І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 ал. 1 и 2
от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет –
Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за
отдаване под наем, за срок от 10/десет/ години на обект и общински терен
находящи се в кв. 70 УПИ ІІІ по плана на гр. Поморие, както следва:
1. Сграда с идентификатор 57491.502.255.1 по кадастралната карти и
кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-1836/29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК със застроена площ
25кв.м., заедно със следните обекти:
- Бар-плот от метална конструкция с площ 30 кв.м;
- Помещения с площ 12кв.м.;
- Общински терен от 80кв.м за разполагане на преместваеми обекти
по чл.56 от ЗУТ;

-Метални навеси с площ 100 кв.м.
Към сграда с идентификатор 57491.502.255.1 по КККР на
гр.Поморие е и прилежащ терен от 549 кв.м за разполагане на маси за
консумация по позиция № 86, в Търговска зона обхващаща терени,
общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Княз Борис І” до о.т.
503 /кръстовище с „Булаир/, съгласно Решение №552/25.04.2013г. на
Общински съвет-Поморие. За разполагането на маси за консумация ще се
заплаща такса по Тарифа№1 към Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на
територията на Община Поморие.
2. Начална месечна наемна цена – 1 350 лв. без ДДС или 1 620 лв. с
ДДС.
Началната месечна наемна вноска включва: месечна наемна цена на
наем имущество - /сграда идентификатор 57491.502.255.1, бар-плот от
метална конструкция, помещения и навеси/ в размер на 870 лв. без ДДС
или 1 044 лв. С ДДС и месечна наемна цена-наем земя в размер на 480 лв.
без ДДС или 576 лв. с ДДС.
ІІ.Специфични условия:
1.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и
физически лица -търговци, регистрирани по Търговския закон.
2.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса
на задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”- Поморие и НАП.
3. Участникът следва да представи декларация-съгласие за приемане
на условията и проекта на договора.
ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната
годишна наемна цена.
ІV.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на
района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.
V.Общински съвет-Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от
АПК предварително изпълнение на настоящото решение.
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