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Граждански екип за наблюдение ГЕН

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА БУРГАС
ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТ 2019 ДО 31.12.2021 г.
Обобщение:
Обявени общо 19 обсъждания. От тях 10 по ЗУТ, 3 по ЗОД за поемане на общински дълг за финансиране на проекти, 4 по ЗПФ за приемане и
изпълнение на бюджета, 2 за планиране на местното развитие (ПИРО).
Нито едно обсъждане няма публикуван протокол от провеждането в страницата на обявяване. Търсенето на протоколи от обсъждания в сайта на
Община Бургас, както и в сайта на Общински съвет Бургас не даде резултат.
Предоставени предварително материали или линк към информация са налице за 7 обсъждания, 2 от които по ПИРО.
Всички ОО са в делнични дни, 7 преди обед.
За следващия или по-следващия ден след деня на обявяването са свикани общо 7 обсъждания, всички по ЗУТ.
Повечето обществени обсъждания (10) са проведени онлайн.
№
1

ПОКАНА
ДАТА
15-11-2021

ОБСЪЖД.
ДАТА
17-11-2021
сряда

ТЕМА

ОСНОВАНИЕ

ВРЕМЕ И МЯСТО

чл.62а, ал.3 във връзка с
чл.127, ал.1 от ЗУТ

10:00 часа сряда
Zoom

чл.127, ал.1 от ЗУТ

09:30 часа сряда
Zoom
17,30 часа
Zoom

02.09.2021
четвъртък
16-08-2021
понед.

изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.9А по
плана на ж.к.“Славейков“, отреден „за
озеленяване“
Част. измен.на ОУП на гр. Бургас- част от
устройств. зона 12/Смф,13/Смф и 02573/13.
Поемане дългосрочен дълг за: Проект
„Реконструкция на улици и облагородяване
на междубл. пространства по общ.прогр.
„Моят град, моят квартал, моята улица“I-ви
етап“ Стойност 10 млн.
Проект същия - II-ри етап“.Стойност 15 млн.
Проект на План за интегрирано развитие на
община Бургас ПИРО 2021-2027 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджета
на Община Бургас

ПРОТОКОЛ/
приложения
Няма протокол
(НП)
Без прил.
НП
Без прил.
НП
Презентация

2

15-11-2021

3

20-08-2021

17-11-2021
сряда
27-08-2021
петък

4

16-08-2021

17:00 часа в
Културен дом „НХК“
17.30 ч. Засед.зала
№1 Община Бургас.

НП
Без прил.
НП
Без прил.

5

06-08-2021

6

13-05-2021

14-05-2021
петък
01-04-2021

Допуснати с решения на ОбС проекти за
измен. на ОУП на гр. Бургас
Aктуализ.план-схема за преместв. обекти в

11:30 часа петък
Zoom
10:00 часа четв.

НП
Презент.
НП

7

30-03-2021

чл. 15, ал. 1 ЗОД и чл. 6
ал. 1 Наредба за
УРПООПФПДДОБ

Не е упоменато
чл.140, ал.4 ЗПФ и чл. 44,
ал.4 от Наредбата за
УРСБПМДСТГСПИОБОБ
чл.127, ал.1 ЗУТ
чл.62а, ал.3, във връзка с
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четвъртък

8

17-02-2021

25-02-2021
четвъртък
12-02-2021
петък

9

10-02-2021

10

10-02-2021

11-02-2021
четвъртък

11

29-01-2021

12

11-12-2020

05-02-2021
петък
18-12-2020
петък

13

19-10-2020

14

31-08-2020

15

15-06-2020

30-06-2020
вторник

16

11-06-2020

18-06-2020
четвъртък

17

20-03-2020

27-03-2020

02-11-2020
Понед.
14-09-2020
понед.

Граждански екип за наблюдение ГЕН

Приморски парк; Постав. паметник на д-р
Ж.Р.Радев в Прим. парк; Постав. паметник
на лекарите в УПИ I, кв.4а ж.к. „Зорница“,
пред УМБАЛ; Постав.пам. плоча на инж. Ст.
Сарафов на Читалището в кв. "Сарафово".
Поемане дългосрочен дълг за Проект „Път
на култ. истор. ценности, Етногр.музей”
Проект част. измен. на ОУП на гр. БУРГАС в
обхват на ПИ с идентификатор 07079.1.1474
ПО КК на гр. БУРГАС

чл.127, ал.1 ЗУТ

Zoom
За участие записване
на arch@burgas.bg

Без прил.

чл. 15, ал. 1 ЗОД и чл. 6
ал. 1 НУРПООПФПДДОБ
чл.127, ал.1 от ЗУТ

17:00 часа
Zoom
12:00 часа
Zoom

НП
Презент., опис.
НП
Картинка

Проект част. измен. ПУП-ПРЗ за УПИ V,
отреден „за озеленяване“ В КВ.5 по плана
на ПАРК ЕЗЕРО, ПИ с идентификатор
07079.622.131 ПО КК на гр. БУРГАС
Проект за бюджет на Община Бургас за
2021 година
Стратегическа рамка на План за
интегрирано развитие на община Бургас
(ПИРО) 2021-2027 г. – приоритетни зони на
въздействие
ПУП улична регулация на с.о. "Острица 1" за
провеждане на трасета на обслужв.улици.
Годишен отчет за изпълнение на бюджета
за приходите и разходите на Община Бургас
към 31.12.2019 г.

чл.62а, ал.3 във връзка с
чл.127, ал.1 от ЗУТ

12:00 часа
Zoom

НП
Прил.:
Предложение
за измен.ПУП

чл. 84, ал. 6 от ЗПФ и чл.
29 ал. 2 от Наредба
Не е упоменато

17:00 часа
Zoom, заявяване уч.
Часове: 10, 14 и 16
Zoom; Лимит 20
души; Заявяване на
piroburgas@abv.bg
17.00ч.
Читалище кв. Банево
17.30 часа
Засед. зала №1 на
Община Бургас.

чл.127, ал.1 от ЗУТ

чл.140, ал.4 от ЗПФ
финанси и чл. 44, ал.4 от
Наредбата за
УРСБПМДСТГСПИОБОБ
Поставяне паметна плоча върху фасадата на чл.10 от Правилника
ДГ "Златна рибка", където до 1958 г. се е
ПРИППППМППДТОБ и
помещавал щабът на 24-ти полк.
чл.127, ал.1 ЗУТ
Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, в кв. 4 , по чл. 127, ал. 1 от ЗУТ
плана на кв. Възраждане за обособяване на
нови УПИ "за жилищно застрояване"
Инвест. проекти чрез поемане на
чл.15, ал.1 от ЗОД и

НП
Предоставен
линк за инф.
НП
Без прил.
НП
Без прил.

16:30 часа
Засед. зала №1 на
Община Бургас.
11.00 часа в стая 409,
"Александровска" 26

НП
Без прил.

17:00 часа

НП

НП
Без прил.

2

Инициатива БГ/Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива www.initiative.bg

петък

18

07-01-2020

15-16-012020
Сряда, четв.

19

02-12-2019

04-12-2019
сряда

Граждански екип за наблюдение ГЕН

дългосрочен дълг: "Изграждане ..закрита
лодкостоянка", кв. "Крайморие", "Мерки за
енерг. ефективност в сграда на Община
Бургас ", "Изгр.социални жилища в зона "Д"
ж. к. "М.рудник", УПИ VIII, кв.151",
"Модернизация улично осветление",
"Интегриран модел за управление на гр.
мобилност - I етап", "Създаване Младежки
междун. център Бургас", "Подобр. на КАВ в
чрез модернизация на общ.транспорт",
"Бълг.общини работят заедно за
подобряване КАВ", "Реконстр., ремонт,
мерки за енергийна ефективност в Културен
дом на Лукойл Нефтохим", "Преустройство
на съществ. сграда в културно-образ.
център за съвр.изкуство и библиотека",
"Реконстр. на ул. "Цариградска" и
прилежащо пространство в УПИ I, кв. 38, на
ж.к. "Възраждане", част от проект
"Обновяване градска жизнена среда в ЦГЧ,
ж.к. Възраждане и ж.к. "М.рудник - етап II".
Поект на Бюджет 2020 година на община
Бургас

чл.6 ал.1 от Наредбата за
УРСБПМДСТГСПИОБОБ

В залата на на ул.
"Конт Андрованти"
№1 ет.3

Прил.:
Информация –
текст 20 стр.

чл. 84, ал. 6 от ЗПФ

18:00 ч. 15.01.КЦ
"Морско казино"
18:00 ч. 16.01
ж.к. "Меден Рудник"зала "Н. Станчев"

НП
Даден линк за
материали

Предложение за ситуиране на преместв.
обекти в УПИ II, кв.41 по плана на ж.к.
"Славейков", гр. Бургас.

чл.62а, ал.3 във връзка с
чл.127, ал.1 от ЗУТ

16:00 часа
ст.410 в сградата на
Община Бургас

НП
Без прил.

Обща стойност на
проекта: 82 043 674,80 лв.
Безвъзмездна финансова
помощ: 65 000 000 лв.
Финансиране чрез нов
дълг: 3 120 390 лв.

Съкращения:
ЗОД – Закона за общинския дълг;
3
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ЗПФ – Закон за публичните финанси;
ЗУТ – Закон за устройство на територията; НУРПООПФПДДОБ - Наредба за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти,
финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас;
НУРСБПМДСТГСПИОБОБ - Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас ;
ПРИППППМППДТОБ - Правилника за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на
територията на община Бургас.
Настоящото проучване е направено от Граждански екип за наблюдение на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива –
Бургас във връзка проект „Гражданският мониторинг за прозрачно управление”, който се реализира с финансовата помощ на Фондация
"Америка за България" и в партньорство с националния Форум"Гражданско участие" и сдружение "Европейски пространства – Русе.
Позициите и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на
Фондация "Америка за България" или нейните партньори.
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