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РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 
№ 4/24.01.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 052/23.11.2007 г. от Христо Николов Николов – . 
кмет на с. Тънково, относно осигуряване на достъп за изграждане на съоръжение 
към мост на р. Хаджийска. 

2. Докладна записка с вх.№ 202/15.01.2008 г. от Председателя на Общински 
съвет - Несебър, относно приемане на Правилник за реда и начина за отпускане на 
еднократна финансова помощ.

3. Докладна записка с вх.№ 204/15.01.2008 г. от Атанас Терзиев – 
председател на комисия по устройство и развитие на територията на общината и 
населените места в нея, относно проект на Наредба  за управление на Общинските 
пътища. 

4. Докладна записка с вх. № 200/15.01.2008 г.от Иван Йорданов Николов – 
кмет на гр. Св. Влас, относно осигуряване на достъп до резервоара в района на в. з. 
„Инцараки”.

5. Докладна записка с вх.№ 195/15.01.2008 г. от Николай Димитров - Кмет 
на Община Несебър, относно отпускане на средства на ООШ по изкуствата –  гр. 
Несебър.

6. Докладна записка с вх.№ 017/19.11.2007 г. от арх. Валентин Димов - гл. 
архитект на Община Несебър, относно проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ в 
кв.55 по плана на гр. Несебър, съответен на ПИ с идентификатор 51500.502.539 по 
кадастралната карта на гр. Несебър и УПИ ХХХІХ в кв.55 по плана на гр. Несебър, 
съответен на ПИ с идентификатор 51500.502.537 по кадастралната карта на гр. 
Несебър 

    7. Докладна записка с вх.№ 203/15.01.2008 г. от Атанас Терзиев - 
председател на комисията по устройство и развитие на територията на общината и 
населените места в нея, относно отмяна на Решение № 53/30.11.2007 г. на 
Общински съвет - Несебър, отразено в протокол № 2 от същата дата и приемане на 
решение за сключване на предварителен договор за замяна на 1297 кв.м. идеални 



части, съгласно проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ ХV и УПИ ХVІ-481 в кв.22 по 
плана на с.Равда.

8. Докладна записка с вх.№ 166/07.01.2008 г. от Николай Димитров – Кмет 
на община Несебър, относно приемане на частично изменение на ПУП-ПРЗ на 
УПИ ХVІІІ и УПИ ХІХ в кв.26 по плана на ж.к.”Черно море” – гр. Несебър.

     9. Докладна записка с вх.№ 209/16.01.2008 г. от арх. Валентин Димов - гл. 
архитект на Община Несебър, относно проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-332 в 
кв.4003 по плана на к.к „Слънчев бряг-запад”.

   10. Докладна записка с вх.№ 208/16.01.2008 г. от арх. Валентин Димов - гл. 
архитект на Община Несебър, относно проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-668 в 
кв.3901 по плана на к.к „Слъчев бряг-запад”.

   11. Докладна записка с вх.№ 212/16.01.2008 г. от арх. Валентин Димов - гл. 
архитект на Община Несебър, относно проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ ІV в кв. 36 
по плана на к.к „Слънчев бряг-изток”.

   12. Докладна записка с вх.№ 210/16.01.2008 г. от арх. Валентин Димов - гл. 
архитект на Община Несебър, относно проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-252 
в кв.4901 по плана на к.к „Слънчев бряг-запад”.
          13. Докладна записка с вх.№ 205/16.01.2008 г. от арх. Валентин Димов - гл. 
архитект на Община Несебър, относно съгласуване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за 
УПИ І-общ. и УПИ ІХ-общ. в кв.54 по плана на гр. Несебър.
          14. Докладна с вх.№ 198/15.01.2008 г. от Благой Филипов – председател на 
Общински съвет – Несебър, относно промени в Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията 
му с общинската администрация. 
          15. Докладна записка вх.№ 239/23.01.2008 г. от Николай Димитров – кмет на 
община Несебър, относно отпускане на средства за участие на Общински детски 
комплекс – Несебър в международен фестивал.

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 052/23.11.2007 г. 
от Христо Николов Николов – . кмет на с. Тънково, относно осигуряване на 
достъп за изграждане на съоръжение към мост на р. Хаджийска. 

Общинският съвет 16 гл. „за” и 2 гл. „въздържали се” от гласували 18 
общински съветници прие следното 

РЕШЕНИЕ № 92

На основание чл.21 ал1. т.8 от ЗМСМА и като взе предвид необходимостта 
от осигуряване на достъп за изграждане на съоръжение към моста на р. 
„Хаджийска”, дава съгласие Кмета на община Несебър да приеме от Чавдар 
Александров Александров, в качеството му на управител на „Съни Дей 2006” 
ЕООД – гр. Несебър, с Булстат 102885711, дарението на 330.00 /триста и тридесет/ 
кв.м. идеални части от собствения му поземлен имот с идентификатор 73571.49.207 
по кадастралната карта на с. Тънково, целият на площ от 30 043.00 /тридесет 
хиляди и четиридесет и три/ кв.м. с трайно предназначение урбанизирана 
територия и начин на трайно ползване незастроен имот, за жилищни нужди при 
условията на чл.34 ал.3 от ЗОС.



           Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 202/15.01.200 г. 
от Председателя на Общинския съвет - Несебър, относно приемане на 
Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

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

РЕШЕНИЕ № 93

   1. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.57 ал.4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър, неговите 
комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация, приема 
предложения проект на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ.
                2. Избира като представители на Общинския съвет в постоянната комисия 
по чл.4 от Правилника, общинските съветници Светлана Георгиева Николчева - 
председател на Комисията по законност, обществен ред, транспорт и контрол по 
изпълнение решенията на Общинския съвет, Константин Димов Лефтеров - 
председател на Комисията по бюджет и финанси и европейски фондове и 
Николина Божилова Тодорова - зам. председател на комисията по образование, 
култура, здравеопазване и вероизповедания.  

По т.ТРЕТА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 204/15.01.2008 г. 
от Атанас Терзиев – председател на комисия по устройство и развитие на 
територията на общината и населените места в нея, относно проект на 
Наредба  за управление на общинските пътища. 

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

РЕШЕНИЕ № 94

1. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и  във връзка с чл.57 ал.4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър, приема 
предложения проект за Наредба за управление на  общинските пътища на първо 
четене.  

2. Възлага на председателите на постоянните комисии на Общинския съвет 
по законност, обществен ред, транспорт и контрол по изпълнение на решенията на 
Общинския съвет, по устройство и развитие на територията на общината и по 
общинска собственост, приватизация и след приватизационен контрол, ведно с 
юристите на Общинския съвет и специалисти  и юристи от общинската 
администрация - Несебър, определени от кмета на община Несебър, да обобщят 
постъпилите предложения за допълнение и изменение на представения проект и 
внесат за следващо заседание на Общинския съвет проекта за  приемане на второ 
четене. 
  

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



200/15.01.2008 г.от Иван Йорданов Николов – кмет на гр. Св. Влас, относно 
осигуряване на достъп до резервоара в района на в. з. „Инцараки”.

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

РЕШЕНИЕ № 95

   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА създава, работна група в следния 
състав: Димитър Тодоров Транов, Никола Иванов Иванов и Георги Георгиев 
Георгиев - общински съветници, Николай Кирилов Димитров - кмет на Община 
Несебър и Иван Йорданов Николов - кмет на гр. Св. Влас, която да проведе 
разговори със собствениците на имот № 005036/11538.5.36 по кадастралната карта 
гр.Св. Влас,  за постигане на споразумение, относно възможностите за осигуряване 
на достъп до  резервоара в района на в. з. „Инцараки”. За резултатите от 
проведените разговори да се информира общинския съвет  - Несебър за приемане 
на конкретно решение.  

По т.ПЕТА от дневния ред -  Докладна записка № 195/15.01.2008 г. от 
Николай Димитров - Кмет на Община Несебър, относно отпускане на средства 
на ООШ по изкуствата –  гр. Несебър.

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

РЕШЕНИЕ № 96

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите, 
изложени в докладната записка на кмета на Общината и директора на Обединена 
общинска школа по изкуства - гр. Несебър, дава съгласие за поемане на пътните 
разходи /самолетни билети/ от летище София до летище Палермо – Италия и 
обратно в размер на 12 936 /дванадесет хиляди деветстотин тридесет и шест/ лв., на 
24-ма участници във фолклорния ансамбъл при Обединена общинска школа по 
изкуствата – гр. Несебър, за участие в 53-я международен фолклорен фестивал в гр. 
Агридженто, Италия през периода от 04 до 11 февруари 2008 г. 

Средствата да бъдат отпуснати от бюджета на Община Несебър.
Списъка с поименното гласуване е неразделна част от настоящото 

решение. 

 По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 017/19.11.2007 
г. от арх. Валентин Димов - гл. архитект на Община Несебър, относно проект 
за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ в кв.55 по плана на гр. Несебър, съответен на 
ПИ с идентификатор 51500.502.539 по кадастралната карта на гр. Несебър и 
УПИ ХХХІХ в кв.55 по плана на гр. Несебър, съответен на ПИ с 
идентификатор 51500.502.537 по кадастралната карта на гр. Несебър.

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

РЕШЕНИЕ № 97



На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, в качеството си на собственик -  
заинтересована страна по смисъла на  чл.131 ал.2 от ЗУТ, не възразява по така 
предложения проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ в кв.55 по плана на гр. 
Несебър, съответен на ПИ с идентификатор 51500.502.539 по кадастралната карта 
на гр. Несебър и УПИ ХХХІХ в кв.55 по плана на гр. Несебър, съответен на ПИ с 
идентификатор 51500.502.537 по кадастралната карта на гр. Несебър с който се 
присъединява част от УПИ ХХХІХ - общ. /идентификатор по КК  ПИ с 
идентификатор 51500.502.537 на площ от 2 057 /две хиляди и петдесет и седем/ 
кв.м. към УПИ  /идентификатор по КК 51500.502.539 в кв. 55 по плана на гр. 
Несебър и се обособява нов УПИ ХХ - на площ от 11 427 /единадесет хиляди 
четиристотин двадесет и седем/ кв.м. 

     По т.СЕДМА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 203/15.01.2008 
г. от Атанас Терзиев - председател на комисията по устройство и развитие на 
територията на общината и населените места в нея, относно отмяна на 
Решение № 53/30.11.2007 г. на Общински съвет - Несебър, отразено в протокол 
№ 2 от същата дата и приемане на решение за сключване на предварителен 
договор за замяна на 1297 кв.м. идеални части, съгласно проект за ЧИ на 
ПУП-ПРЗ на УПИ ХV и УПИ ХVІ-481 в кв.22 по плана на с.Равда.

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

РЕШЕНИЕ № 98

1. На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, като взе предвид мотивите, изложени 
в   докладната записка с вх.№ 203/15.01.2008 г. във връзка със заповед № РД-09-
175/17.12.2007 г. на Областния управител на област Бургас, отменя свое Решение 
№ 53/30.11.2007 г., отразено в протокол № 2 от същата дата.

Препис от решението да се изпрати на Административен съд – Бургас, с цел 
прекратяване на производството по делото.

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

                                                      Р ЕШЕНИЕ № 99

 

      На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.8 от ЗМСМА, след като преразгледа 
докладна записка на кмета на Община Несебър с вх. № 053/23.11.2007 г. за  
приемане на решение за сключване на предварителен договор за замяна на 1297 
/хиляда двеста деветдесет и седем/ кв.м. идеални части, съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХV и УПИ ХVІ-481 в кв.22 по плана на с.Равда и 
установи, че същата е комплектована с проект за предварителен договор по чл.15 
ал.5 от ЗУТ, писмо № 94-00-1709 /19.11.2007 г. на кмета на Община Несебър за 



възлагане на експертна оценка от лицензиран оценител, изготвена по реда на ЗОС  
и удостоверение  от Общинска служба  ТСУ, реши:   

1. Упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с “Емералд 
Пропърти Мениджмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-
н ”Лозенец”, бул.”Никола Вапцаров” № 36, ет.6, офис 6А, рег.по ф.д.№ 3808/2006 
г. по описа на Фирмено отделение при СГС, вписано под парт.№ 103695, т.1393, 
стр.65, Булстат 175071172, представлявано от Юрий Янушкевич в качеството му на 
управител, и “ПАЙОНИР ДЕВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление – гр. София, район “Изгрев”, ул. Н. Мирчев” № 27, вх.Г, ет.2, п.35, 
вписано в ТР на СГС с решение по ф.д. № 3974/2004 г., парт.№ 1013, рег.І, стр.119, 
БУЛСТАТ № 131233128, представлявано от  Юрий Янушкевич в качеството му на 
управител, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ с оглед промяна на 
Подробен устройствен план -  План за регулация и застрояване  на УПИ ХV, 
собственост на  “ПАЙОНИР ДЕВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД и УПИ ХVІ-481 собственост 
на “Емералд Пропърти Мениджмънт” ЕООД, двата имота в кв.22 по плана на 
с.Равда, съгласно който проект се обособява нов УПИ ХV-481 на площ от 22 240 
/двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ кв.м., осигурява се пешеходна пътека 
с ширина 2.25 /две цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м и обществен паркинг за 33  
/три/ автомобила.

2.. Утвърждава приложената пазарна оценка, изготвена по реда на чл.22 ал.3 
от ЗОС от лицензиран оценител на придаваемите части както следва:

-  1297 /хиляда двеста деветдесет и седем/ кв.м. – тупикова улица – 
публична общинска собственост с пазарна стойност 698 200 /шестстотин 
деветдесет и осем хиляди и двеста лева/ без ДДС. 

-  1297 /хиляда двеста деветдесет и седем/ кв.м. от УПИ ХV, кв.22 
собственост на “ПАЙОНИР ДЕВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД с пазарна стойност 691 300  
/шестстотин деветдесет и една хиляди и триста лева/ без ДДС.

3. За изравняване стойностите на заменяните имоти “Емералд Пропърти 
Мениджмънт” ЕООД  и “ПАЙОНИР ДЕВЕЛЪПМЪНТ” следва да заплатят сумата 
6 900 /шест хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

4. В предварителния договор изрично да е вписана клауза, че окончателен 
договор за замяна ще бъде сключен след влизане в сила на решение на Общинския 
съвет за промяна на статута на общинския имот от публична в частна общинска 
собственост, при наличие на влязла в сила заповед за одобряване на предложения 
проект за промяна на ПУП-ПЗР за УПИ ХV и УПИ ХVІ-481 в кв.22 по плана на с. 
Равда.

5. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарните оценки е 
изтекъл, същите да се актуализират и окончателния договор да се сключи по по-
високата измежду двете.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 166/07.01.2008 г. 
от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно приемане на 
частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХVІІІ и УПИ ХІХ в кв.26 по плана 
на ж.к.”Черно море” – гр. Несебър.

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



следното 
РЕШЕНИЕ № 100

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА в качеството си на собственик -  
заинтересована страна по смисъла на чл.131 ал.2 от ЗУТ, не възразява по така 
предложения проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХVІІІ-общински с 
идентификатор по одобрената кадастрална карта 51500.503.297 и УПИ ХІХ с 
идентификатор по одобрената кадастрална карта 51500.503. 296 в кв.26 по плана на 
ж.к.”Черно море” - гр. Несебър с който се образува нов УПИ ХVІІІ - общински на 
площ от 1138 кв.м. и се променя характера на застрояване от „ Жм”, Н =10.00 м. на 
„ Жс „с две зони Н = 10.00 м. и Н =12 м и устройствени показатели Кплътност .- 50 
% , Кинт. - 2  и е минимално озеленяване на площ от 30 % .

     По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 209/16.01.2008 
г. от арх. Валентин Димов - гл. архитект на Община Несебър, относно проект 
за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-332 в кв.4003 по плана на к.к „Слънчев бряг-
запад”.

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

РЕШЕНИЕ № 101

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.3 от ЗУТ 
съгласува изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-332 в кв.4003 по плана на к.к 
„Слънчев бряг-запад”.

     По т.ДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 208/16.01.2008 
г. от арх. Валентин Димов - гл. архитект на Община Несебър, относно проект 
за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-668 в кв.3901 по плана на к.к „Слъчев бряг-
запад”.

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

РЕШЕНИЕ № 102

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.3 от ЗУТ 
съгласува изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-668 в кв.3901 по плана на к.к 
„Слънчев бряг-запад”.

     По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 
212/16.01.2008 г. от арх. Валентин Димов - гл. архитект на Община Несебър, 
относно проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ ІV в кв. 36 по плана на к.к 
„Слънчев бряг-изток”.

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

РЕШЕНИЕ № 103



На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.3 от ЗУТ 
съгласува изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІV в кв.36 по плана на к.к „Слънчев бряг-
изток”.

     По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 
210/16.01.2008 г. от арх. Валентин Димов - гл. архитект на Община Несебър, 
относно проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-252 в кв.4901 по плана на к.к 
„Слънчев бряг-запад”.

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

РЕШЕНИЕ № 104

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.3 от ЗУТ 
съгласува изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-252 в кв.4901 по плана на к.к 
„Слънчев бряг-запад”.

            По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред -   Докладна записка с вх.№ 
205/16.01.2008 г. от арх. Валентин Димов - гл. архитект на Община Несебър, 
относно съгласуване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. и УПИ ІХ-
общ. в кв.54 по плана на гр. Несебър.

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

РЕШЕНИЕ № 105

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА в качеството си на собственик -  
заинтересована страна по смисъла на чл.131 ал.2 от ЗУТ,  не възразява по  
представения проект за  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. и УПИ ІХ-общ. в 
кв.54 по плана на гр. Несебър, с който  се  предлага  промяна на конфигурацията на 
УПИ І - общ. „за озеленяване и обществено обслужващи дейности„ и УПИ Х - общ. 
„за църква” и се образуват нови УПИ І-общ. с площ от 9 548,39 /девет хиляди 
петстотин четиридесет и осем цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м. отреждане „за 
общинска сграда, археология, музей, подземен паркинг и озеленяване„ и УПИ Х-
общ. с площ от 542,69 /петстотин четиридесет и две цяло и шестдесет и девет 
стотни/ кв.м. с отреждане  „за параклис„ и се променя отреждането на УПИ ІХ-
общ. с площ от 991 /деветстотин деветдесет и един/ кв.м. от „за музей и 
озеленяване„  в „за озеленяване„. 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред -   Докладна записка с вх.№ 
198/15.01.2008 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – 
Несебър, относно промени в Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с 
общинската администрация. 

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



РЕШЕНИЕ № 106

На основание чл. 21 ал.2 във връзка  Общински съвет Несебър приема 
следните промени  в   Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската 
администрация : 

§ 1 .В чл.50, ал.2  цифрата „4” се заличава;
§ 2 В чл.51, ал.2, изречение първо, думите „политическа представителна група” 
се заменят с думите ”общински съветник или заинтересовано лице, 
присъстващо на заседанието”;
§ 3 Чл.54 ал.2 се изменя и приема следното съдържание: „Председателят на 
Общинския съвет изготвя протокола от заседанието и го предоставя за 
запознаване на общинските съветници в канцеларията на Общинския съвет в 
срок от три работни дни, считано от датата на провеждане на заседанието.” 
§ 4 В чл.60 т.5 думите „с решение на общинския съвет, прието с мнозинство 
повече от две трети от общия брой на съветниците” се заличават;
§ 5 Чл. 61 се изменя и приема следното съдържание: „Предсрочното 
прекратяване на правомощията на общински съветник се извършва по реда на 
чл.30, ал.5 или съответно по чл.30, ал.6  на ЗМСМА”;
§ 6 Ал.2 на чл.64 се отменя;
§ 7 Чл.82, ал.1 се изменя и приема следното съдържание: „Общинският съвет 
може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, 
които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от 
получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните 
административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния 
административен съд.”;

        

  По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 
239/23.01.2008 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно 
отпускане на средства за участие на Общински детски комплекс – Несебър в 
международен фестивал.

Общинския съвет с 14 гл. „за”, 3 гл. „против” и 1 гл. „въздържал се” от 
гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №  107

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, дава съгласие за отпускане на сума 
в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лв. – включваща пътни разходи по маршрута 
Несебър – София – Санкт Петербург – Велики Новгород /Русия/ и обратно, разходи 
за две нощувки в България и други разходи, свързани с пътуване и пребиваване на 
група от Общински детски комплекс – гр. Несебър за участие във фестивал по 
случай 55-я годишен юбилей на Двореца за детско творчество „Л. Голиков” – гр. 
Велики Новгород, през периода от 21 до 29 февруари 2008 г. за сметка на Община 
Несебър. Посочената сума да се предвиди в бюджет 2008 г. на община Несебър. За 
направените разходи да се представят разходооправдателни документи.
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