О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26
тел.: 056/ 84 13 00
www.burgascouncil.org; e-mail: council@burgas.org

Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и
други обслужващи дейности и елементите на градското обслужване на територията
на Община Бургас

ПРОТОКОЛ № 10/02.11.2020г.

Днес 02.11.2020 г. от 14:00 часа се проведе заседание на комисия в изпълнение на
изискванията на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община
Бургас (Наредбата), се проведе заседание на определената с решения по Протокол
№2/19.11.2019г на Общински съвет – Бургас и определените със заповед №
3873/16.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас.
На заседанието присъстваха: Петър Статев – председател, Манол Тодоров,
Христина Секлемова, Христо Панайотов, главен архитект Емил Бурулянов, Анелия
Иванова, Юлиян Кулев, Станимир Апостолов и Шерафет Мехмед.
Отсъстват Веселин Василев – директор дирекция УКОРС и Ивелина Стратева –
директор на дирекция ИСД.
На заседанието присъстваха директорите на ЦАУ: Наталия Аргирова – директор на
ЦАУ „Приморие“, Тодор Колев – директор на ЦАУ “Освобождение и Мария Вълчева –
директор на ЦАУ „Изгрев“.
Заседанието откри и ръководи председателят на Комисията – Петър Статев, със
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на заявления постъпили в ЦАУ „Приморие“ за издаване на
разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ.
2. Разглеждане на заявления постъпили в ЦАУ „Изгрев“ за издаване на
разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ.
3. Разглеждане на заявления постъпили в ЦАУ „Освобождение“ за издаване на
разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ.
След като обсъдиха направените предложения и в резултат на явно гласуване, с 9
гл. „за“, 0 гл. „против“ и 0 гл. „въздържал се“, членовете на Комисията взеха следните
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РЕШЕНИЯ:
По т. 1 от дневния ред:

След разглеждане на постъпилите заявленията за издаване на разрешения за поставяне на
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
в ЦАУ „Приморие“, Комисията
РЕШИ:

Заявление
№ (№, дата)
1.

94-0132877/

Фирма,
име
К. М. Б.

08.10.20

Търговски
обект

Дейност

Преместваем
контейнер

Съхранение
на инвентар

2 бр. х 12
кв.м.
2 бр. х 14.40
кв.м.

Място
Адрес на
обекта/
Позиция №
по схема

Срок

кв. Крайморие

01.11.2020г.

ПИ с
идентификатор

31.10.2025

07079.30.903
Частен имот

Обща площ:
52.80 кв.м.

2.

94-0135626/

Н. И. Г.

Павилион-3
кв.м.

29.10.20

СЕЗОННИ ОБЕКТИ
шапки
ул.“Александр
овска“/ул.“Сли
вница“

01.11.20
28.02.21

Поз.3.4 по
схема

Становище
С 9 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок след
представена
заверена схема от гл.
архитект и
окомплектоване на
документите.
С 9 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок

По т. 2 от дневния ред:
След разглеждане на постъпилите заявленията за издаване на разрешения за поставяне
на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), в ЦАУ „Изгрев“, Комисията

№ Заявление
(№, дата)

Фирма,
име

Търговск
и обект

РЕШИ:
Дейност

Място

Срок

Становище

Адрес на обекта/

2

26-00-739/
1

16.10.2020 г.

2

94-0135373/27.10.
2020г.

„Дея 47“ ООД

Т. Й. Р.

Тента
24,5 кв. м.

Продажба
на кафе

Павилион 6
броя – 90
кв. м.

Промишлен
и стоки

Позиция № по
схема
Кафе „Еуфория“
ж.к. „Зорница“,
блок 47

УПИ XIV – 65, кв.
19
м. „Под Шосето“
ПИ 07079.2.1758

11.10.2020г.
10.12.2020г.

01.11.2020г.
31.10.2023г.

Частен имот

С 9 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок
С 9 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок
след представена
заверена схема от
гл. архитект и
окомплектоване
на документите.

По т. 3 от дневния ред:
След разглеждане на постъпилите заявленията за издаване на разрешения за поставяне на
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
в ЦАУ „Освобождение“, Комисията
РЕШИ:

№

Заявление
№/дата

Фирма, име

1

70-00-6868
06-10-2020

В-П
Инвестмънт
ООД

Търговски
обект
Павилион
15 кв. м
Навес с
6 бр. маси
25 кв. м

Дейност

Търговия с
кафе и
закуски

Място
Адрес на
обекта
Позиция №
по схема
жк
Славейков
до СОУ „К.
Преславски“
годишна
схема
позиция №
32

Срок

01-11-2020
31-10-2023

Становище

С 9 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок
след представена
заверена схема от
гл. архитект и

3

годишна
схема

окомплектоване
на документите.

позиция №
28

2

94-0112152

В. А. А. – Д.

Павилион
60 кв.м.

Изложение на
занаятчийски
изделия

кв. Банево
кв.9 УПИ
IV-1252
частен
имот

01.11.2020
31.10.2023

С 9 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок

М. С. Х.

Павилион
35 кв. м

Търговия с

кв. Ветрен
кв. 6 УПИ I86

01.11.2020
31.10.2023

С 9 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок

23-10-2020

3

94-0138105

пакетирани

стоки

29-09-2020

частен
имот

4.

70-00-7555
30-10-2020

КОЛЕВ И
СИЕ СД

Павилион
– 4,4 кв.м.
Навес с 7
бр. маси –
46,33кв.м.

Ресторант
Шанхай

Жк.
Славейков,
бл.141 /
партер/
УПИ VI132,КВ.7 Б
частен
имот

01.11.2020
31.10.2023

С 9 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 14:20 ч

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..
(ПЕТЪР СТАТЕВ)

ПРОТОКОЛИСТ: ……………….
(К. Августова)
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