
 7

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 
№ 3/20.12.2007 г.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка с вх.№ 131/14.12.2007 г. от Николай Димитров – кмет на община 
Несебър, относно утвърждаване на нова структура на общинската администрация – Несебър. 

2. Докладна записка с вх.№ 115/13.12.2007 г. от инж. Мария Белински – зам. кмет на 
община Несебър, относно допълване програмата за проектиране на община Несебър за 2007 г. с 
обект „Реконструкция на напорни тръбопроводи от КПС 10 и КПС 10,А гравитачна канализация и 
главен водопровод, преминаващи през ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.”

3. Докладна записка с вх.№ 113/13.12.2007 г. от инж. Мария Белински – зам. кмет на 
община Несебър, относно допълване програмата за проектиране на община Несебър за 2007 г. с 
обект „Реконструкция на съществуваща дъждовна канализация” в землище Равда.

4. Докладна записка с вх.№ 114/13.12.2007 г. от инж. Мария Белински – зам. кмет на 
община Несебър, относно допълване програмата за проектиране на община Несебър за 2007 г. с 
обект „Изграждане на улица, предвидена с ЧПУП-ПР в кв.97 по плана на гр. Несебър.”
    5. Докладна записка с вх.№ 122/14.12.2007г. от Николай Димитров – кмет на община 
Несебър, относно определяне на такса за битови отпадъци в община Несебър за 2008 г. 

6. Разглеждане молби на граждани за отпускане на финансова помощ, както следва:
6.1. Молба с вх.№ 1109/16.10.2007 г. от Стоян Николов Жеков от с. Гюльовца.
6.2. Молба с вх.№ 1096/25.09.2007 г. от Ангелина Иванова Петрова от с. Гюльовца.
6.3. Молба с вх.№ 005/14.11.2007 г. от Елизавета Петровна Апостолова от гр. Несебър.
6.4. Молба с вх.№ 010/15.11.2007 г. от Мата Георгиева Делева от гр. Несебър.
6.5. Молба с вх.№ 007/15.11.2007 г. от Христо Красимиров Пеев от гр. Несебър.
6.6. Молба с вх.№ 003/13.11.2007 г. от Сабрие Осман Хасан от с. Оризаре.
6.7. Молба с вх.№ 006/14.11.2007 г. от Йова Стойчева Дойчева от с. Паницово.
6.8. Молба с вх.№ 1121/25.10.2007 г. от Първан Никифоров Евтимов от к.к. „Сл. бряг”.
6.9. Молба с вх.№ 015/16.11.2007 г. от Динка Русева Душева от гр. Несебър.
6.10. Молба с вх.№ 029/20.11.2007 г. от Стайка Николова Кирязова от с. Оризаре.
6.11. Молба с вх.№ 048/21.11.2007 г. от Петранка Великова Димитрова от с. Гюльовца.
6.12. Молба с вх.№ 050/22.11.2007 г. от Надя Дачева Шишкова от гр. Несебър.
6.13. Молба с вх.№ 094/07.12.2007 г. от Георги Михнев Христов от с. Гюльовца.
6.14. Молба с вх.№ 098/07.12.2007 г. от Стоян Иванов Инджов от гр. Несебър.
6.15. Молба с вх.№ 092/06.12.2007 г. от Мария Михайлова Стефанова от гр. Несебър.
6.16. Молба с вх.№ 100/11.12.2007 г. от Сеер Мустафа Алиосман от с. Гюльовца.
6.17. Докладна записка с вх.№ 059/26.11.2007 г. от Христо Николов Николов – кмет на с. 



Тънково, относно внасяне на предложение до Министерския съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия на Надежда и Емануил Серафимови, по чл.92 от Кодекса за 
социално осигуряване. 

6.18. Молба с вх.№ 084/03.12.2007 г. от Атанас Генчев Олчев от с. Равда.
6.19. Молба с вх.№ 080/29.11.2007 г. от Паруш Илиев Илиев от с. Оризаре.

     6.20. Молба с вх.№ 130/14.12.2007 г. от Ангел Иванов Арабаджиев от гр. Несебър.
 6.21 Молба с вх.№ 125/14.12.2007 г. от Войно Янев Чолаков ЕГН 5810010508 от с. Равда,

7. Докладна записка с вх.№ 121/14.12.2007 г. от Николай Димитров – кмет на община 
Несебър, относно пренасочване на парични средства от един строителен обект към друг за гр. 
Обзор.

8. Докладна записка с вх.№ 108/12.12.2007 г. от Атанас Терзиев – общински съветник, 
относно учредяване на Награда „Десет най-добри спортисти на община Несебър”.

    9. Писмо с вх.№ 079/2.11.2007 г. от Любомир Пантелеев – Областен управител на Област – 
Бургас, относно избор на представител на Общинския съвет – Несебър за сформиране на Областен 
съвет за развитие.

   10. Писмо с вх.№ 087/03.12.2007 г. от Националното сдружение на общините в Република 
България, относно избор на делегати от община Несебър за Общото събрание на НСОРБ.

   11. Докладна записка с вх.№ 120/14.12.2007 г. от Николай Димитров – кмет на община 
Несебър, относно промяна в Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър.

  12. Докладна записка с вх.№ 119/14.12.2007 г. от Николай Димитров – кмет на община 
Несебър, относно отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет – Несебър, приети през 
второто тримесечие на 2007 г.

  13. Докладна записка с вх.№ 124/14.12.2007 г. от Николай Димитров – кмет на община 
Несебър, относно промяна на т.1 от Решение № 1003 от протокол № 29/05.06.2007 г. на Общински 
съвет – Несебър. 

  14. Докладна записка с вх.№ 068/27.11.2007 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община 
Несебър, относно ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ Х в кв.4402 по плана на КК „Сл. бряг-запад”.

  15. Докладна записка с вх.№ 112/13.12.2007 г. от арх. Атанас  Пинков – втори архитект на 
община Несебър, относно изработване на ПУП-план за улична регулация и обекти публична 
собственост в обхват: местности „Мешелика” и „Голям кочалан” и южен плаж - гр. Обзор в 
землището на гр. Обзор.
         16. Докладна записка с вх.№ 128/14.12.2007 г. от Николай Димитров – кмет на община 
Несебър, относно кандидатстване на община Несебър пред ПУДООС за финансиране на проект 
„Напорен водопровод и улична канализация в к.к. „Сл. бряг-запад”.
         17. Докладна записка с вх.№ 127/14.12.2007 г. от Николай Димитров – кмет на община 
Несебър, относно допълване на План за развитие на Община Несебър за периода – 2007-2013 г.
        18. Докладна записка с вх.№ 142/17.12.2007 г. от Николай Димитров – кмет на община 
Несебър, относно увеличаване числеността на персонала и средствата за работна заплата в дейност 
„Образование” – детски градини.
          19. Докладна записка с вх.№ 144/18.12.2007 г. от Николай Димитров – кмет на община 
Несебър, относно приемане на пазарна експертна оценка за правото на строеж по т.2 от Решение № 
1265 от протокол № 33/26.09.2007 г. на Общински съвет – Несебър.
          20. Докладна записка с вх.№ /18.12.2007 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, 
относно заявка за разкриване на паралелка за професия „Аниматор”, по която ще се осъществява 
обучение за първи път от учебната 2008/2009 година в ПГ по туризъм „Иван Вазов” – Сл. бряг. 

По т. ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 131/14.12.2007 г. от Николай 
Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на нова структура на 
общинската администрация – Несебър.

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

РЕШЕНИЕ № 55

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, приема така предложената структура на общинска 
администрация – Несебър, както следва:    



1. Утвърждава предложената нова структура на общинската администрация гр. Несебър, 
считано от 01.01.2008 г, с обща численост 224,5 щатни бройки, в т.ч. 75,5 щ.бр. държавни дейности, 
съгласно приложение – неразделна част от решението 

2. В местни дейности, считано от 01.01.2008 г, увеличава числеността на Управление 
„Общински гори, селско и горско стопанство” с 1 щ.бр.

3. В местни дейности, считано от 01.01.2008 г, увеличава числеността на Управление „БКС 
и екология” с 11 щ.бр, от които 7 щ.бр. преминават от Общинска администрация Несебър /отдел 
„Екология/ и 4 щ.бр. – 1 еколог и 3 щ.бр. работници обща поддръжка към отдел „Благоустройство”;

Трудовите правоотношения на служителите от общинската администрация от отдел 
„Екология” да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

       
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСЕБЪР

Кмет на община
Кмет на кметство Обзор
Кмет на кметство Св. Влас
Кмет на кметство Равда
Кмет на кметство Оризаре

Кмет на кметство Гюльовца

Кмет на кметство Кошарица

Кмет на кметство Тънково

Кмет на кметство Баня

Кметски наместник с. Паницово

Кметски наместник с. Раковсково

Кметски наместник с. Приселци

Зам. кмет “Устройство на територията, капитално строителство и контрол върху строителството”

Зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост”

Зам. кмет „Бюджет и финанси”

Зам. кмет „Управление на проекти по еврофондове”

Зам. кмет „Общински ред, спорт и младежки дейности”

Зам. кмет “Туризъм и търговия”

Зам. кмет “Здравеопазване и социални дейности”

Секретар на община

/Звена, извън обща и специализирана администрация/

Дирекция “Вътрешен одит” -  3 щ.бр., в т.ч. ръководител на вътрешния одит по чл.  21 от ЗВОПС

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Гл. експерт “ОМП” – 1 щ.бр.

Зав. регистратура по ЗЗКИ – 1 щ.бр.

Отдел “Правно обслужване”   - 10  щ.бр., в т.ч. началник отдел

в т.ч. Звено “Обществени поръчки” 4  щ.бр.

Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” – 4 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Човешки ресурси и ТРЗ” – 3 щ.бр., т.ч. началник отдел



Отдел “Канцелария” – 16  щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Център за административно и информационно обслужване” /фронт офиси/ - 13 щ.бр., в т.ч. 
началник отдел 

Отдел “Административно обслужване на общински съвет” – 5 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Финансово счетоводно обслужване” – 8 щ.бр., в т.ч. началник отдел

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

финансови  контрольори  - 2 щ.бр.

Отдел “Бюджет” – 4 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Местни данъци и такси” - 29,5 щ.бр., в т.ч. началник отдел

в т.ч. Сектор “Контрол и принудителни действия”   - 3 щ.бр. 

Отдел “Общинска собственост” -  6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Дирекция “Устройство на територията, капитално строителство и проектиране” – 20 щ.бр., в т.ч. 
директор- гл. архитект

Отдел “Устройство на територията” – 16 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Капитално строителство и проектиране” – 3 щ.бр., в т.ч. началник отдел(

Отдел “Инвеститорски контрол”   - 4 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Контрол върху строителството”  - 5 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Дирекция “Транспорт и общински пазари”  - 13 щ.бр., в т.ч. директор

Отдел  „Търговия” – 8 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Транспорт и пропусквателен режим” – 4 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Управление на проекти по еврофондове”  - 4 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел  “Туризъм и туристическа реклама”  - 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “ Образование”    - 3 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Култура” – 3 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Здравеопазване и социални дейности” – 3 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Контролен блок” – 7 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Кметство Св. влас – 9 щ.бр.

Кметство Обзор – 10 щ.бр.

Кметство Равда – 7 щ.бр.

Кметство Баня  - 1 щ.бр. 

Кметство Оризаре – 1 щ.бр.

Кметство Кошарица – 1 щ.бр. 

Кметство Тънково – 1 щ.бр.

Кметство Гюльовца  - 1 щ.бр.  

Обща численост на общинската администрация –  224,5 щ.бр.

Численост Делегирани държавни дейности –           75,5 щ.бр.



Численост Дофинансиране                                   -      149   щ.бр.

По т. ВТОРА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 115/13.12.2007 г. от инж. 
Мария Белински – зам. кмет на община Несебър, относно допълване програмата за 
проектиране на община Несебър за 2007 г. с обект „Реконструкция на напорни тръбопроводи 
от КПС 10 и КПС 10,А гравитачна канализация и главен водопровод, преминаващи през ж.к. 
„Черно море” – гр. Несебър.” 

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

РЕШЕНИЕ № 56

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, приема допълване на програмата за проектиране на 
община Несебър за 2007 г. с обект: „Реконструкция на напорни тръбопроводи от КПС 10 и КПС 
10,А, гравитачна канализация и главен водопровод”, преминаващи през ж.к. „Черно море” – гр. 
Несебър на стойност 8 500 /осем хиляди и петстотин/ лв. с ДДС, като средствата се вземат от 
Резерва за неотложни разходи.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

По т. ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 113/13.12.2007 г. от инж. 
Мария Белински – зам. кмет на община Несебър, относно допълване програмата за 
проектиране на община Несебър за 2007 г. с обект „Реконструкция на съществуваща 
дъждовна канализация” в землище Равда.

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

РЕШЕНИЕ № 57

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, приема допълване на програмата за проектиране на 
община Несебър за 2007 г. с обект „Реконструкция на съществуваща дъждовна канализация” в 
землище – с. Равда на стойност 12 000 /дванадесет хиляди/ лв. с ДДС като средствата се вземат от 
Резерва за неотложни разходи.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

По т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 114/13.12.2007 г. от инж. 
Мария Белински – зам. кмет на община Несебър, относно допълване програмата за 
проектиране на община Несебър за 2007 г. с обект „Изграждане на улица, предвидена с 
ЧПУП-ПР в кв.97 по плана на гр. Несебър.”

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

РЕШЕНИЕ № 58

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, приема допълване на програмата за проектиране на 
община Несебър за 2007 г. с обект „Изграждане на улица, предвидена с ЧПУП-ПР в кв.97 по плана 
на гр. Несебър” на стойност 10 000 /десет хиляди/ лв. с ДДС, като средствата се вземат от Резерва за 
неотложни разходи.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

    По т. ПЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 122/14.12.2007г. от Николай 
Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на такса за битови отпадъци в 
община Несебър за 2008 г. 

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното 

РЕШЕНИЕ № 59



На основание чл.66 ал.1 от ЗМДТ,  във връзка с чл.15 от Наредба № 11 на Общински съвет 
– гр. Несебър

I. Приема план- сметки за дейност “Чистота” за 2008 г., както следва:

 РАЗДЕЛ  ПРИХОД
1. Приходи от такса                                                                6 655 544 лв.

1 гр.Несебър, вкл. КК Слънчев бряг –                 4 591 080 лв.
2 гр.Обзор ,с.Баня ,Приселци, Раковсково,

              с.Емона,с.Паницово                                                480 000 лв.
3 гр.Свети Влас + вилни зони –                                830 000 лв.
4 с.Равда –                                                                      624 000 лв.
5 с.Кошарица + вилна зона  -                                      82 500 лв.
6 с.Оризаре –                                                                   11 203 лв.
7 с.Тънково –                                                                   26 862 лв.
8 с.Гильовци –                                                                   9 899 лв.

2. Дотация от собствени  приходи                                       162 083 лв.
       с.Оризаре –                                                                  55 691 лв.

              с.Гильовци –                                                                46 845 лв.
              с.Тънково -                                                                   38 152 лв.
              с.Кошарица -                                                               21 395 лв.
Общо раздел Приходи :                                                     6 817 627 лв.
 

РАЗДЕЛ  РАЗХОДИ

1. Разходи за сметосъбиране , сметоизвозване и подържане на чистота.
1 гр.Несебър, вкл. КК Слънчев бряг –                 3 925 800 лв.
2 гр.Обзор,с. Баня, Приселци и Раковсково

                        с.Емона,с.Паницово  -                                              440 000 лв.                                             
3 гр.Свети Влас + вилни зони –                                781 400 лв.
4 с.Равда –                                                                      536 900 лв.
5 с.Кошарица + вилна зона  -                                      82 500 лв.
6 с.Оризаре –                                                                   53 800 лв.
7 с.Тънково –                                                                   44 300 лв.
8 с.Гильовци –                                                                 44 300 лв.

       2. Разходи за обезвреждане  на отпадъци,  изграждане и мониторинг на депо                                   
908 627 лв.

Общо раздел  Разходи :                           6 817 627 лв.

II. На основание чл.21 т.7 от ЗМСМА  във връзка с чл.66 ал.1 и чл.67 ал.1 от 
ЗМДТ приема размер на такса за битови отпадъци за жилищни и вилни имоти на 
граждани и фирми върху данъчна оценка, и за  нежилищни имоти  на фирми върху 
отчетна стойност  в размер на :

ДТ приема размер на такса за битови отпадъ
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С. Гильовци 2,8 3,4 0,5 6,7

С. Тънково
          
            1,1 1,2 1,1

     
    3,4      

ІІ.Нежилищни
имоти  –чл.66 ал.1 
т.4 и  чл.67 ал.2 от 
ЗМДТ

            4,9 1,8 1,2     7,9

III. Приема размер на годишна такса за  1м3 отпадък – 24,00лв. съгласно чл.66 
ал.1 т.2 и т.3 и чл.67 ал.1 и ал.3  от ЗМДТ за определяне такса смет в зависимост от 
броя и вида на съдовете за отпадъци.

IV. Потвърждава   честота на сметоизвозване на отпадъците от данъчно 
задължените лица в зависимост от съдовете за смет съгласно Заповедта на Кмета. 

V. На основание чл.63 ал.1 от ЗМДТ определя такса за обезвреждане на 
отпадъци, изграждане и мониторинг на депо - 0,5 промила за районите, в които 
няма организирано извозване на битовите отпадъци.

VI. На основание чл.21 т.2 от ЗМСМА  утвърждава обща численост дейност 
„Чистота „ – 401 бр. съгласно приложена справка № 7

2. Възлага на кмета на общината да сформира работна група с представители от общинския 
съвет и общинската администрация, която да изготви мотивирано предложение за продължаване на 
споразумение с концесионера. 

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

По т. ШЕСТА от дневния ред - Разглеждане молби на граждани за отпускане на 
финансова помощ, както следва:

6.1. Молба с вх.№ 1109/16.10.2007 г. от Стоян Николов Жеков от с. Гюльовца. 

Общинският съвет с  21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 60

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лв. на Стоян Николов Жеков 
ЕГН 4103259104 от с. Гюльовца. Община Несебър, за рехабилитационно лечение.

6.2. Молба с вх.№ 1096/25.09.2007 г. от Ангелина Иванова Петрова от с. Гюльовца.

Общинският съвет с  21 гл. „за” от гласували 21  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 61

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ в размер на 2000 /две хиляди/ лв. на Ангелина Иванова 
Петрова ЕГН 5811180690 от с. Гюльовца, ул. „Вела Пеева” № 1, за лечение.

6.3. Молба с вх.№ 005/14.11.2007 г. от Елизавета Петровна Апостолова от гр. Несебър.

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

РЕШЕНИЕ № 62

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лв. на Елизавета Петровна 
Апостолова ЕГН 4709050617 от гр. Несебър, кв. „Младост” бл.33, за лечение на онкологично 
заболяване. 



6.4. Молба с вх.№ 010/15.11.2007 г. от Мата Георгиева Делева от гр. Несебър.

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

РЕШЕНИЕ № 63

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв. на Мата 
Георгиева Делева ЕГН 5202010597 от гр. Несебър, ул. „Струма” № 2 за лечение на онкологично 
заболяване.

6.5. Молба с вх.№ 007/15.11.2007 г. от Христо Красимиров Пеев от гр. Несебър.

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

РЕШЕНИЕ № 64

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ в размер на 2000 /две хиляди/ лв. на Христо Красимиров 
Пеев ЕГН 8010150527 от гр. Несебър, кв. „Младост” бл.33 за лечение на онкологично заболяване.

6.6. Молба с вх.№ 003/13.11.2007 г. от Сабрие Осман Хасан от с. Оризаре.

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

РЕШЕНИЕ № 65

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ на Сабрие Осман Хасан от с. Оризаре, ул. „Пирин” № 8 
в размер на 4000 /четири хиляди/ лв., като средствата да бъдат предоставени от община Несебър, 
след предприемане на необходимите действия от страна на майката, за оперативно лечение на 
детето й и възлага на кмета на с. Оризаре да осъществи последващ контрол.

6.7. Молба с вх.№ 006/14.11.2007 г. от Йова Стойчева Дойчева от с. Паницово.

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

РЕШЕНИЕ № 66

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ на Йова Стойчева Дойчева ЕГН 3904130910 от с. 
Паницово, община Несебър – в размер на 2000 /две хиляди/ лв. за лечение на ортопедично 
заболяване.

6.8. Молба с вх.№ 1121/25.10.2007 г. от Първан Никифоров Евтимов от к.к. „Сл. бряг”.

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

РЕШЕНИЕ № 67

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията 



и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ на Първан Никифоров Евтимов ЕГН 4908223823 от к.к. 
„Сл. бряг” ж.к. „Стария възел” бл.3, в размер на 1000 /хиляда/ лв. за лечение на мозъчен 
кръвоизлив.

6.9. Молба с вх.№ 015/16.11.2007 г. от Динка Русева Душева от гр. Несебър.

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

РЕШЕНИЕ № 68

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ на Динка Русева Душева ЕГН 6207300456 от гр. 
Несебър, ул. „Еделвайс” № 3 в размер на 500 /петстотин/ лв. за лечение на онкологично заболяване.

6.10. Молба с вх.№ 029/20.11.2007 г. от Стайка Николова Кирязова от с. Оризаре.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 69

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ на  Стайка Николова Кирязова ЕГН 2012140656 от с. 
Оризаре, ул. „Първи май” № 59 в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв. за лечение след 
претърпяна злополука.

6.11. Молба с вх.№ 048/21.11.2007 г. от Петранка Великова Димитрова от с. Гюльовца.

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

РЕШЕНИЕ № 70

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ на  Петранка Великова Димитрова ЕГН 3909140552 от с. 
Гюльовца, ул. „Витоша” № 3 в размер на 1000 /хиляда/ лв. за рехабилитационно лечение 

6.13. Молба с вх.№ 094/07.12.2007 г. от Георги Михнев Христов от с. Гюльовца.

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

РЕШЕНИЕ № 71

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ на  Георги Михнев Христов с ЕГН 4910040926 от с. 
Гюльовца, община Несебър в размер на 2000 /две хиляди/ лв. за лечение на артериална емболия.

6.15. Молба с вх.№ 092/06.12.2007 г. от Мария Михайлова Стефанова от гр. Несебър.

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

РЕШЕНИЕ № 72

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията 



и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ на  Мария Михайлова Стефанова ЕГН 3104055891 от 
к.к. „Сл. бряг” общ. „Лале” в размер на 800 /осемстотин/ лв. за лечение на ортопедично заболяване.

6.16. Молба с вх.№ 100/11.12.2007 г. от Сеер Мустафа Алиосман от с. Гюльовца.

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

РЕШЕНИЕ № 73

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ на  Сеер Мустафа Алиосман ЕГН 41010290712 от с. 
Гюльовца. Община Несебър в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв. за лечение на исхемичен 
мозъчен инсулт

6.17. Докладна записка с вх.№ 059/26.11.2007 г. от Христо Николов Николов – кмет на 
с. Тънково, относно внасяне на предложение до Министерския съвет на Република България 
за отпускане на персонална пенсия на Надежда и Емануил Серафимови, по чл.92 от Кодекса 
за социално осигуряване. 

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

РЕШЕНИЕ № 74

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7 ал.4 т.3 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж, одобрява да се внесе предложение до Министерски съвет за 
отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на Надежда 
Стефанова Серафимова и Емануил Стефанов Серафимов от с. Тънково.

6.18. Молба с вх.№ 084/03.12.2007 г. от Атанас Генчев Олчев от с. Равда.

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

РЕШЕНИЕ № 75

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ на  Атанас Генчев Олчев от с. Равда, ул.”Свобода” № 3 в 
размер на 3000 /три хиляди/ лв. за лечение на исхемичен мозъчен инсулт на съпругата му Станка 
Димитрова Олчева ЕГН 7112280671.

6.20. Молба с вх.№ 130/14.12.2007 г. от Ангел Иванов Арабаджиев ЕГН 5811280560 от 
гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 4 – 1500 лв. за следоперативно лечение.  

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

РЕШЕНИЕ № 76

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ на  Ангел Иванов Арабаджиев ЕГН 5811280560 от гр. 
Несебър, ул. „Еделвайс” № 4 в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв. за следоперативно лечение.  

     6.21 Молба с вх.№ 125/14.12.2007 г. от Войно Янев Чолаков ЕГН 5810010508 от с. 
Равда, ул. „Васил Левски” № 20 – 1500 лв. за лечение на мозъчен кръвоизлив.



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

РЕШЕНИЕ № 77

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.3 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска 
администрация, отпуска финансова помощ на  Войно Янев Чолаков ЕГН 5810010508 от с. Равда, ул. 
„Васил Левски” № 20 в размер на 1500 /хиляди и петстотин/ лв. за лечение на мозъчен кръвоизлив.

1. Възлага на кметовете на съответните населени места в община Несебър да упражняват 
последващ контрол по разходване на предоставените средства.

2. Възлага на административното звено на Общинския съвет - Несебър да разработи 
процедура за реда за кандидатстване, начина на отпускане и последващия контрол за разходите на 
средствата, предоставени като финансова помощ по молби на граждани.

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 121/14.12.2007 г. от Николай 
Димитров – кмет на община Несебър, относно пренасочване на парични средства от един 
строителен обект към друг за гр. Обзор.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 3 гл. „въздържали се” от гласували 19 общински 
съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 78 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, дава съгласие за пренасочването на част от 
гласуваните парични средства от обект ”Изграждане на морски кей-Обзор” към обект ”
Допълнителни СМР-Крайморски парк, в кв. 13 гр. Обзор” сума в размер на 40 948.48 /четиридесет 
хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща 
пропуснато ДДС при актуализацията на бюджета.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

По т. ОСМА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 108/12.12.2007 г. от Атанас 
Терзиев – общински съветник, относно учредяване на Награда „Десет най-добри спортисти на 
община Несебър”.

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

РЕШЕНИЕ № 79

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, дава съгласие за учредяване на награда ”Десет най 
добри спортисти на годината за Община Несебър” и  отпуска сума от 5000 /пет хиляди/ лв. за 
награден фонд .

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

    По т. ДЕВЕТА от дневния ред - Писмо с вх.№ 079/2.11.2007 г. от Любомир Пантелеев – 
Областен управител на Област – Бургас, относно избор на представител на Общинския съвет 
– Несебър за сформиране на Областен съвет за развитие.

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

РЕШЕНИЕ № 80

             На основание чл.21 т.15 от ЗМСМА и чл.3 ал.2 т.2 от Правилника за организация на 
областните съвети за развитие, избира като представител на Общинския съвет – Несебър в Областен 



съвет за развитие общинският съветник Никола Иванов Иванов.

   По т. ДЕСЕТА от дневния ред - Писмо с вх.№ 087/03.12.2007 г. от Националното 
сдружение на общините в Република България, относно избор на делегати от община Несебър 
за Общото събрание на НСОРБ.

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

РЕШЕНИЕ № 81

На основание чл.21 т.15 от ЗМСМА и чл.12 ал.12 от Устава на НСОРБ, избира за делегат на 
Общото събрание на НСОРБ  Благой Вангелов Филипов - председател на Общински съвет – 
Несебър. При невъзможност за участие на определения за делегат, същия ще се замества от 
Димитър Тодоров Транов - общински съветник в Общински съвет – Несебър.

  По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред -   Докладна записка с вх.№ 120/14.12.2007 г. от 
Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в Наредба № 11 на 
Общински съвет – Несебър.

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

РЕШЕНИЕ № 82
На основание чл.9 от ЗМДТ и чл.21,ал.2 от ЗМСМА приема промяна в наредба № 11 на 

Общинския съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Несебър, както следва:

І. В глава ІІ Местни Такси, Раздел І Такса за битови отпадъци:
Чл.16 /1/ Таксата се заплаща съгласно чл.28 от ЗМДТ на четири равни вноски в следните 

срокове:
От 01 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината. За 

2008 г. първата и втората вноска по чл.28 ал.1, съответно първата вноска на данъка по чл.60, ал.1 се 
внасят  в срок от 31 март до 30 юни.

/2/  На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка, в размер на 5 на 
сто от дължимата сума.

Чл.20 /1/ Размерът на таксата за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в 
депа или други съоръжения се определя според количеството на битовите отпадъци. Лицата по 
чл.14 ал.1 от настоящата Наредба, подават декларация в община Несебър до 30 ноември на 
предходната година. За придобитите през годината имоти, декларация се подава в двумесечен срок 
от датата на придобиването им. В декларацията се посочва видът и броят на съдовете за изхвърляне 
на битовите отпадъци, които ще се ползват през годината, съобразно заповедта на кмета по чл.63 
ал.2 от ЗМДТ и се подава заявка по образец в отдел „Местни данъци и такси” на община Несебър. 
Определените в заявката вид и брой талони за настоящата година се получават от отдел „МДТ” след 
заплащането им и се издават само при липса на задължения на лицето към община Несебър. Когато 
не е подадена декларация в срок, няма заявка или не са заплатени талони, годишната такса се 
определя пропорционално /в промил/ върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.

/2/ Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, размерът на 
таксата се определя пропорционално /в промил/ върху основата по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.

/3/ При определяне размера на таксите, в зависимост от количеството на битовите отпадъци 
се включват разходите по чл.15 т.1, 2, и 3 от настоящата Наредба.

/4/ Таксата за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените 
места се определя пропорционално /в промил/ върху основата по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.

Чл.21 Не се събира такса за:
/1/ сметосъбиране и сметоизвозване: 
        1. Когато услугата не се предоставя от общината;

                     2. За имоти, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за 



това в община Несебър от собственика или ползвателя на имота, до края на предходната година. За 
имоти, придобити през годината, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на 
придобиването.

2. В Глава ІІ Местни такси, Раздел ІV Туристическа такса
            Чл.54 /3/ Регистърът се заверява ежемесечно от кмета на съответната община, или от 
оправомощено от него длъжностно лице в срок до петнадесето число на следващия месец.
            Чл.55 /1/ Лицата, извършващи хотелиерски услуги са длъжни до петнадесето число на 
следващия месец да подават в общинската администрация справка-декларация по образец за 
реализираните нощувки в конкретния туристически обект.

           3. В Глава ІІ Местни такси, Раздел VІ Такса за административни услуги 
- да отпадне т.2 в чл.75,А.  

    По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 119/14.12.2007 г. от 
Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отчет за изпълнение решенията на 
Общинския съвет – Несебър, приети през второто тримесечие на 2007 г.

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

РЕШЕНИЕ № 83

На основание чл.22 от ЗМСМА и чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА приема за сведение отчета за 
изпълнение решенията на Общинския съвет – Несебър, приети през второто тримесечие на 2007 г., 
като задължава Кмета на Община Несебър да комплектова изпълнените решения на Общинския 
съвет с документи по чл.44 ал.1 т.18 от ЗМСМА, както и да предостави подробна информация за 
причините, довели до неизпълнение на неизпълнените решения на Общинския съвет и посочи 
отговорните длъжностни лица за това.

 
  По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 124/14.12.2007 г. от 

Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на т.1 от Решение № 1003 от 
протокол № 29/05.06.2007 г. на Общински съвет – Несебър. 

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

РЕШЕНИЕ № 84

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА
 1.Отменя в частта му по т.1 решение № 1003 от протокол № 29/05.06.2007 г. на Общински 

съвет Несебър, а именно: „упълномощава кмета на община Несебър да предприеме действия по 
прекратяване на наемните отношения и освобождаване на помещенията от втори и трети етажи в 
сграда с кадастрален № 51500.502.426.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, с предназначение – 
Общежитие към СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър.”

2. На основание чл.42 ал.1 и ал.2 от Закона за Общинска собственост и чл.3, ал.4 от 
Наредба № 4 на Общински съвет-Несебър, определя обектите от 2 и 3 етаж на СОУ „Любен 
Каравелов” - гр. Несебър за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. 
Упълномощава кмета на община Несебър да сключи договори за наем с лицата, които ползват 
помещенията в сградата с предназначение Общежитие към СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, 
при условия, че са с установени жилищни нужди по реда на Наредбата по чл.45,А от ЗОС. 

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

  По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 068/27.11.2007 г. 
от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ Х в 
кв.4402 по плана на КК „Сл. бряг-запад”.



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

РЕШЕНИЕ № 85

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 Х в кв. 4402 по плана на Сл. бряг-запад.  

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

  По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 112/13.12.2007 г. от 
арх. Атанас  Пинков – втори архитект на община Несебър, относно изработване на ПУП-план 
за улична регулация и обекти публична собственост в обхват: местности „Мешелика” и 
„Голям кочалан” и южен плаж - гр. Обзор в землището на гр. Обзор.

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

РЕШЕНИЕ № 86

На основание чл.чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и 16 ал.7 във връзка  с чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ, 
приема изработване на ПУП-план за улична регулация и обекти публична собственост в обхват: 
местностите „Мешелика” и „Голям кочалан” в землището на гр. Обзор.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

         По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 128/14.12.2007 г. от 
Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър 
пред ПУДООС за финансиране на проект „Напорен водопровод и улична канализация в к.к. 
„Сл. бряг-запад”.

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

РЕШЕНИЕ № 87

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, приема проекта „напорен водопровод и улична 
канализация КК „Сл. бряг-запад, като одобрява исканото финансиране в размер на 2 746 720 /два 
милиона седемстотин четиридесет и шест  хиляди седемстотин и двадесет/ лв.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

         По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 127/14.12.2007 г. от 
Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълване на План за развитие на 
Община Несебър за периода – 2007-2013 г.

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

РЕШЕНИЕ № 88

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с изискванията за кандидатстване 
пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда за финансиране на 
проекти и условията и реда за предоставяне на безвъзмездна помощ, допълва Общински план за 
развитие на община Несебър за периода – 2007-2013 г., 

към ПРИОРИТЕТ 4 „Изграждане на качествена жизнена среда  с модерна инфраструктура и 
природна среда” ЦЕЛ 2 „Доизграждане и развитие на водостопанската инфраструктура” МЯРКА 3 
„Доизграждане и модернизация на канализационната структура” следния проект: „напорен 
водопровод и улична канализация к.к. „Слънчев бряг-запад”.   



Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА  от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 
142/18.12.2007 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър,увеличаване числеността 
на персонала и средствата за работна заплата в дейност”Образование”-детски градини.

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

РЕШЕНИЕ № 89

На основание ПМС № 175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 
и на основание чл.15 от наредба № 5/14.05.2002 г. за нормите за задължителна преподавателска 
работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета

1. Дава съгласие за завишаване числеността на персонала в дейност „Детски градини” със 
17 броя и с 5 броя – местни дейности, считано от 01.10.2007 г.

2. Завишава средствата за работни заплати в дейност „Детски градини” със сумата 27 875 
/двадесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лв.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 144/18.12.2007 г. от 
Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на пазарна експертна 
оценка за правото на строеж по т.2 от Решение № 1265 от протокол № 33/26.09.2007 г. на 
Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет – Несебър с 20 за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 90

 На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА и чл.37 ал.4 т.1 и ал.7 от ЗОС във връзка с чл.46 
ал.2 и чл.47 ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приема пазарната оценка възложена от кмета на Община Несебър по реда на чл.22, ал.3 
от ЗОС и упълномощава кмета на Община Несебър да издаде заповед за учредяване право на 
строеж върху Ѕ идеална част от УПИ Х в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, целия на площ от 360 
/триста и шестдесет/ кв.м. за изграждане на жилищна сграда  с РЗП – 216 кв.м. на Велислава 
Атанасова Василева за сумата от 25 400 /двадесет и пет хиляди и четиристотин лева/ .

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№152 /19.12.2007 г. от 
Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно заявка за разкриване на паралелка за 
професия „Аниматор”, по която ще се осъществява обучение за първи път от учебната 
2008/2009 година в ПГ по туризъм „Иван Вазов” – Сл. бряг.
 

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

РЕШЕНИЕ № 91

На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.90, ал.1 от Правилника за 
приложение на Закона за народната просвета и параграф 1 ал.1 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за 
определяне броя на учениците в паралелките и групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена, одобрява предложението за разкриване на паралелка, професия 812040 „ 
Аниматор „ в ПГ по туризъм „Иван Вазов” – Сл. бряг, по която ще се осъществява прием за първи 
път от учебната 2008/2009 г. на ученици след завършен седми клас.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:
       /БЛ. ФИЛИПОВ/

Технически секретар: 
     /Р. Бинчарова/


