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 № 7/27.07.2020г.
Днес 27.07.2020 г. от 15:00 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, Юлиян Кулев, Станимир
Апостолов, Христо Панайотов, главен архитект Емил Бурулянов и Веселин Василев
директор дирекция УКОРС.
Отсъстват: Христина Секлемова, Анелия Иванова, Манол Тодоров, Шерафет
Мехмед, Ивелина Стратева – директор на дирекция ИСД.
На заседанието присъстваха директорите на ЦАУ: Магдалена Манолова – директор
на ЦАУ „Възраждане“, Тодор Колев – директор на ЦАУ “Освобождение, Мария Вълчева
– директор на ЦАУ „Изгрев“, Стефан Дубаров – директор на ЦАУ „Зора .
Заседанието откри и ръководи председателят на Комисията – арх. Петър Статев,
със следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на заявления постъпили в ЦАУ „Възраждане“ за издаване на
разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ.
2. Разглеждане на заявления постъпили в ЦАУ „Зора“ за издаване на разрешения
за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ.
3. Разглеждане на заявления постъпили в ЦАУ „Изгрев“ за издаване на
разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ.
4. 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 6
гл. „за“, 0 гл. „против“ и 0 гл. „въздържал се“, членовете на Комисията взеха следните
РЕШЕНИЯ:

1

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 „Възраждане“, Комисията
РЕШИ:
№
1.

2.

3.

Място

Срок

ПЗ М. рудник
Ул. Търговска
№15
В частен имот
ПИ 07079.663.32
по КК на
гр.Бургас

01.07.2020

Кафе и
закуски

Меден рудник
Ул.
„Въстаническа“
/до детската
градина/
Позиция №55

01.08.2020

Цигари и
алкохол

Меден рудник
Бул. „З. Стоянов“
Позиция №63

01.08.2020

Заявление
(№, дата)

Фирма,
име

Търговски
обект

Дейност

70-005093/
23.07.2020

„Инфра
Експерт“
АД

Модулна
станция с
площ- 20 кв.
м.

Премествае
ма модулна
станция за
дизелово
гориво за
собствени
нужди

70-00„Мединвест“
4898/
ЕООД
16.07.2020

Павилион с
площ- 14,4
кв. м.

70-005118/
24.07.2020

Павилион и
кафе
автомат с
обща площ12 кв. м.

„Си Ди Жи
2011“ ЕООД

Адрес на обекта/
Позиция № по схема

30.06.2023

31.07.2023

31.12.2020

Становище
С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал
се“,
Комисията
дава
положително
становище
за
издаване
на
разрешение
за
посочения срок
С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал
се“,
Комисията
дава
положително
становище
за
издаване
на
разрешение
за
посочения срок
С 6 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 „Зора“, Комисията
РЕШИ:

№

Заявление
(№, дата)

Фирма, име

Търговски
обект

Дейност

Място
Адрес на
обекта/
Позиция №
по схема

Срок

Становище

2

ПРИМОРСКИ ПАРК годишни
70-004819/
13.07.2020

„Бургасцвет90-Танев“
ЕООД

70-004820/
13.07.2020

„БургасцветФургони- Съхранение
90-Танев“ 3 бр-330 кв. м на инвентар
ЕООД
Съгласно
Договор №
93-ОП1922/43//18.0
2.20

1.

2.

Позиция за Съхранение
благоустроя на инвентар
ване и
Съгласно
озеленяване/ Договор №
павилион/93-ОП19120 кв м
22/43//18.0
2.20

Приморски
парк

01.08.2020
17.02.2024

С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок

01.08.2020
17.02.2024

С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок

За дати:
07.08,2020
08.08.2020
09.08.2020
15.08.2020
16.08.2020

С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията
постановява ОТКАЗ
със следните
мотиви:

Позиция Е
16

Приморски
парк
Позиция Е
15

ПРИМОРСКИ ПАРК - сезонни
3.

ЕД-2660/
08.07.2020

„Ши
Промоушънс
енд ивентс“
ООД

Павилион4 кв.м +
допълнител
ни площи80 кв м

Напитки
„Навън с
Пиринско“

Приморски
парк
Алеята на
Флората

парк
„Езеро“

07.08,2020

1.Липсва позиция по
схемата за
търговска дейност

08.08.2020

2.Противоречие с:

09.08.2020

-чл.2,ал.1,т.2

15.08.2020

-чл.5,ал.2 от
НПОТДОДЕГОТОБ.

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 „Изгрев“, Комисията
№ Заявление
(№, дата)

Фирма,
име

Търговски
обект

РЕШИ:
Дейност
Място
Адрес на

Срок

Становище

3

26-00-535/
1

13.07.2020
г.

26-00-536/
2

3

14.07.2020
г..

70-004870/

Павилион
12 кв. м.

Продажба
на
сладолед

„Цирк
Арена“
ЕООД

Атракцион –
376 кв. м.

Цирк

„Сед 2018“
ЕООД

Тента – 40
кв. м..

Пред ЗОХ

„Гери 19“
ЕООД

Маси- 21
броя

20.07.2020
г.

6

26.09.2020г.

03.08.2020г.

Кв. „Черно
море“, ул.
„Дунав“ 9
Пред позиция
3 по годишна
карта

01.07.2020г.

Пред
бистро

Кв. Сарафово,
ул. „Черно
море“ 5
Частен
имот

01.07.2020г.

ж.к. „Изгрев“

25.08.2020г.

бензиностанц
ия „Лукойл“,
изход за
Слънчев бряг
Частен
имот

31.12.2020г.

ж.к. „Изгрев“,
РУМ Велека
позиция 20 по

01.09.2020г.

70-004983/20.07.
2020г.

ЕТ
„Валентин
а
Писковска
“

Палетна
скара – 15
кв. м.

Продажба
на бъчви

26-00-573/

„Нико777“
ЕООД

Навес –
44,54 кв. м.

Към
бистро
„Рибката“

23.07.2020
г..

01.07.2020г.

Парк Езеро,
пред Колеж
по Туризъм
Частен
имот

100 кв.м.

5

Ул.
„Транспортна
“, Мол Плаза
Частен
имот

15.07.2020
г.

26-00-550/
4

„Емели Е8Е“
ЕООД – Е.
К. С.

обекта/
Позиция № по
схема

30.08.2020г.

30.09.2020г.

30.09.2020г.

31.08.2021г.

С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок
С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок
С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок
С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок
С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок
С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително

4

годипна карта

7

ЕД2660/08.07.
2020

„Ши
Промоушъ
нс енд
ивентс “
ООД

Дървена
постройка 4
кв. м. +
допълнител
ни площи 80
кв. м.

Събития с
рекламна
цел и
търговска
цел ‚Навън
с
Пиринско“

Парк „Езеро“

становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок

За дати:
7.08.2020 г.
08.08.2020 г.
09.08.2020 г.
15.08.2020г.

С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията
постановява
ОТКАЗ със
следните мотиви:
1.Липсва позиция
по схемата за
търговска дейност
2.Противоречие с:
-чл.2,ал.1,т.2
-чл.5,ал.2 от
НПОТДОДЕГОТОБ
.

По т. 4 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.

70-00-4994
21-07-2020

EТ „Галина
Маринова“

Търговски
обект
Павилион
15 кв. м

Дейност

Търговия с
промишлени
стоки

Място
Адрес на
обекта
Позиция №
по схема
жк
Славейков
до магазин
Технополис
пав. № 3
кв.49 УПИ
XXIII-365
частен
имот

Срок

01.08.2020
31.07.2023

Становище

С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок

5

2.

70-00-5066
23.07.2020

„Грейд
Бургас“
ЕООД

Павилион
11 кв. м

Продажба на
кафе и
закуски

Маси 2 бр.
4 кв. м

3.

94-0122656
24.07.2020

А. Н.

Микробус

Продажба на
плодове и
зеленчуци

жк
Славейков
до магазин
Технополис
пав. № 1
кв.49 УПИ
XXIII-365
частен
имот

01.08.2020
15.07.2023

жк
Славейков
до бл. 205
сезонна
схема
позиция № 1

28.07.2020
27.09.2020

01.08.2020
15.07.2023

С 6 гл. „за“, 0 гл.
„против“ и 0 гл.
„въздържал се“,
Комисията дава
положително
становище за
издаване на
разрешение за
посочения срок
С 6 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 15:25 ч

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..
(ПЕТЪР СТАТЕВ)

ПРОТОКОЛИСТ: ……………….
(К. Августова)

6

