
Реш

ение 

№

Протокол № Предмет на решението

Зап. на 

Обл.Управител за 

спиране на 

решeние

Служител, 

длъжност и 

отдел, който 

работи по 

преписката

Забележка

14 №3/15.01.2020г

Определя за членове на комисията по чл. 4 от 

Правилника за реда и начина за определяне на 

еднократна финансова помощ:1. Костадин 

Георгиев Нищелков

2. Георги Димитров Георгиев

3. Георги Манолов Манолов

Изпълнено

15 №3/15.01.2020г.

Дава съгласие председателят на Общински 

съвет – Несебър – Румен Кулев Кулев да 

членува в Националната асоциация на 

председателите на общински съвети в 

Република България, като дължимия членски 

внос е за сметка на бюджета на Общината в 

частта «Общински разходи за Общинския съвет 

и парграфа за разходи за членски внос и 

участие в нетърговски организаци».

Изпълнено



16 №3/15.01.2020г.

Определя следните общински съветници за

членове на комисията по чл.15, ал.1 от Наредба

№ 20 за условията, реда и критериите за

финансово подпомагане на спортните клубове в

община Несебър, а именно:1. Сотир Янков

Наумов2. Георги Манолов Манолов

3. Николай Кирилов Киров

Изпълнено

17 №3/15.01.2020г.

Избира следните общински съветници, които да 

бъдат включени в състав на Комисията за 

картотекиране на нуждаещи се граждани от 

община Несебър.1. Васил Алексиев Василев

2. Пейчо Колев Колев

3. Славчо Стойчев Станелов

Изпълнено



18 №3/15.01.2020г.

Определя за делегат в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в 

Република България представителя на 

общинския съвет Румен Кулев Кулев – 

Председател на Общински съвет-НесебърПри 

невъзможност за участие на определения по т.1 

представител в заседанието на Областния съвет, 

определя за заместник представител общинския 

съветник Георги Манолов Манолов.

Изпълнено

19 №3/15.01.2020г.

Определя общинските съветници Кирил Донев

Киров и Константин Димов Лефтеров за

членове на комисията по чл.64, ал.3 от Наредба

№ 10 за реда и условията за поставяне на

преместваеми обекти и елементи на градското

обзавеждане и рекламната дейност на

територията на общината.

Изпълнено



20 №3/15.01.2020г.

Определя следните общински съветници, които 

да бъдат включени в заповедта на кмета на 

общината, с която се определя състава на 

комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и 

условията за извършване на търговска дейност 

на открито на територията на Община Несебър, 

а именно:1. Кирил Донев Киров

2. Красимир Петров Мавров

3. Петър Хрусафов Тодоров

4. Демир Стоянов Петров

5. Михаил Иванов Минчев

Изпълнено

21 №3/15.01.2020г.

Определя следните общински съветници, които 

да бъдат включени в заповедта на кмета на 

общината, с която се определя състава на 

комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и 

условията за извършване на търговска дейност 

на открито на територията на Община Несебър, 

а именно:1. Кирил Донев Киров

2. Красимир Петров Мавров

3. Петър Хрусафов Тодоров

4. Демир Стоянов Петров

5. Михаил Иванов Минчев

Изпълнено



22 №3/15.01.2020г.

Избира за  представител на Община Несебър за 

участие в Четвъртото общо събрание на 

Асоциация Общински гори, Костадин Георгиев 

Нищелков – общински съветник и председател 

на постоянната комисия на Общински съвет – 

Несебър по устройство на територията, селско, 

горско и ловно стопанство и опазване на 

околната среда.2.Избира инж. Магдалена 

Христова Мандулева – директор при Общинско 

предприятие „Управление общински гори, 

селско и горско стопанство“ – гр. Несебър, за 

заместник представител . 

Изпълнено

23 №3/15.01.2020г.

Одобрява промяна в структурата на общинска

администрация – Несебър, а именно:

Длъжността «Кмет на кметство село Баня» се

променя в Длъжност «Кметски наместник село

Баня», считано от деня на влизане в сила на

настоящото решение.

Изпълнено

24 №3/15.01.2020г.

Определя за членове на комисията по чл.8 ал.1

от Наредба № 16 за условията и реда за

осъществяване на специална закрила на деца с

изявени дарби от община Несебър, следните

общински съветници:1.Славчо Стойчев

Станелов 

2.Тонка Кирилова Пешева

3.Петър Хрусафов Тодоров

4.Красимир Петров Мавров

Изпълнено



25 №3/15.01.2020г.

Относно определяне броя на групите и броя на

учениците в тях в общински образователни

институции, които не прилагат системата на

делигираните бюджети и утвърждаване на

паралелки под норматива за минимален брой

ученици в училищата в община Несебър за

учебната 2019 / 2020 г.

26 №3/15.01.2020г.

Относно предоставяне безвъзмездно право на

ползване на общински помещения за

пенсионерските клубове в гр. Несебър, с. Равда

, гр. Св. Влас, с. Раковсково, с. Оризаре, к.к.

„Слънчев бряг“ и с. Приселци.

Изпълнено

Заповед № 338/24.03.2020

27 №3/15.01.2020г.

Да се извърши продажба без търг или конкурс

на поземлен имот с кадастрален идентификатор

73571.6.183 по КК и КР на с.Тънково,

м.“Каманежа“, трайно предназначение

земеделска, НТП Овощна градина, на площ от

5702 кв.м., АОС 5497/02.12.2013г. на Димитър

Георгиев Буюклиев, с постоянен адрес гр.

Несебър, ул.“Митрополитска“ №3, в качеството

му на собственик на овощните насаждения в

имота, на цена в размер на 33 790 лв. без ДДС

определена въз основа на пазарната оценка на

независимия оценител отговарящ на условията

на чл.112 ал.1 т.2 от ППЗСПЗЗ. 

Отдел 

"Общинска 

собственост"

В процедура на изпълнение



28 №3/15.01.2020г.

Да се проведе публичен търг с явно наддаване 

за отдаване под наем на 2 кв.м от имот – 

публична - общинска собственост, 

представляващ: Административна сграда – 

Кметство, с идентификатор 73571.501.176.1 по 

КК на с.Тънково, АпОС №4706/02.06.2011г. и 

Акт за поправка 6369/23.03.2016г., за банкомат, 

съгласно приложената схема 

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №159/12.02.2020

29 №3/15.01.2020г.

Обявява за частна общинска собственост,

поради отпадане на предназначението им по

чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен

имот, а именно: 12 кв.м. реално обособени

части от имот с кадастрален идентификатор

11538.501.494 по кадастралната карта на гр.

Свети Влас, които съгласно изменение на ПУП-

ПР, одобрен с влязла в сила Заповед №

682/08.05.2019 г. на Кмета на Община Несебър

са включени в площта на новообразуван УПИ

XVIII в кв.24 по плана на гр. Свети Влас,

урегулиран на площ от 432 кв.м., колкото е и

площта по кадастрална карта на имот с

идентификатор 11538.501.293 по КККР на гр.

Свети Влас.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Акт  частна общинска собственост № 

6633/12.05.2020г



30 №3/15.01.2020г.

Да се учреди безвъзмездно право на ползване, 

за срок от 5 /пет/ години, върху имот частна - 

общинска собственост, представляващ: Сграда 

с идентификатор 51500.502.134.3 по КК на 

гр.Несебър, находяща се в УПИ ІІ, кв.91 по 

плана на гр.Несебър - нова част, състояща се от 

едно помещение на площ от 35 кв.м, актувана с 

АчОС №5860/01.12.2014 г. на „БЧК - гр. София, 

чрез Виолета Радева - Директор на секретариата 

на Областен съвет на „БЧК“ - Бургас, за 

нуждите на Общинската организация на БЧК - 

Несебър.   

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено

Договор за предоставяне на безвъзмездно право на 

ползване на недвижим имот-частна общинска 

собственост№5/28.01.2020г.



31 №3/15.01.2020г.

Да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години 

на Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „Клуб по спортни танци - 

Несебър”, със седалище и адрес на управление: 

гр.Несебър, ул.“Любен Каравелов“ №15, ЕИК 

175722619, представлявано от Кристина Линова 

- в качеството й на Председател на 

Управителния съвет - имот частна - общинска 

собственост, представляващ: Зала №2 

обхващаща помещения 6,7 и 8 /защриховани на 

схемата/, с обща площ от 201.15 кв.м, от които 

152.40 кв.м /помещения №7 и 8/ са основни 

помещения, за извършване на спортна дейност 

и 48.75 кв.м /помещение 6/ за съблекални и 

обслужващи помещения, находяща се на втори 

етаж от сграда с кадастрален идентификатор 

51500.501.408.1 построена  в УПИ І, кв.45 по 

плана на гр.Несебър – стара част, 

представляваща бившия Търговски център 

„Сочи”, АОС №944/02.02.2001г., срещу месечна 

наемна цена в размер на 358.43 лв. /триста 

петдесет и осем лева и четиридесет и три 

лева/ с ДДС

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено                                                                           

Договор за наем на недвижим имот-частна 

общинска собственост №6/03.02.2020г.  Заповед 

№65/23.01.2020г.

32 №3/15.01.2020г.

Да се проведе публичен търг с явно наддаване 

за отдаване под аренда за създаване и 

отглеждане на овощни насаждения на поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.49.21 

по КК на с. Тънково, м. ”Камарата”, начин на 

трайно ползване – Овощна градина

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълненно                                                                            

Заповед № 157/12.02.2020г.                                           

Заповед №580/10.06.2020т                                          

Заповед №753/25.06.2020г. -за прекратяване



33 №3/15.01.2020г.

Да се проведе публичен търг с явно наддаване 

за продажба на поземлен имот с кадастрален 

идентификатор 39164.13.173 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Разлива”, целия на 

площ от 2 999 кв.м., с начин на трайно ползване 

Друг вид ливада, ІІІ /трета/ категория, актуван с 

АОС №6486/09.08.2017г

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Запавед № 156 12.02.2020г.                                      

Заповед №323/17.03.2020г.  За прекратяване



34 №3/15.01.2020г.

Относно предоставяне на земеделски имоти, 

попадащи в масиви за ползване съгласно 

включените споразумения между 

собствениците и / или ползвателите за 

стопанската 2019 - 2020 г.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено                                                                             

Договор за едногодишно ползване на земеделски 

земи от общински поземлен фонд 

№8/11.02.2020г.Договор за едногодишно ползване 

на земеделски земи от общински поземлен фонд 

№8/11.02.2020г. Договор за едногодишно ползване 

на земеделски земи от общински поземлен фонд 

№13/11.02.2020г. Договор за едногодишно 

ползване на земеделски земи от общински 

поземлен фонд №15/11.02.2020г.Договор за 

едногодишно ползване на земеделски земи от 

общински поземлен фонд 

№18/11.02.2020г.Договор за едногодишно 

ползване на земеделски земи от общински 

поземлен фонд №20/11.02.2020г.



35 №3/15.01.2020г.

Относно предоставяне на имотите – полски

пътища, попадащи в масиви за ползване

съгласно сключените споразумения между

собствениците и / или ползвателите за

стопанската 2019 - 2020 г.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Договор за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №7/11.02.2020гДоговор 

за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №10/11.02.2020гДоговор 

за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №11/11.02.2020г  

Договор за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №12/11.02.2020г 

Договор за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №14/11.02.2020г 

Договор за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №16/11.02.2020гДоговор 

за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №17/11.02.2020гДоговор 

за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №19/11.02.2020гДоговор 

за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №21/11.02.2020гДоговор 

за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №22/11.02.2020гДоговор 

за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №24/11.02.2020гДоговор 

за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №25/11.02.2020гДоговор 

за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №26/11.02.2020гДоговор 

за предоставяне на имот полски пътища от 

общински поземлен фонд №27/11.02.2020г



36 №3/15.01.2020г.

Да се проведе публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на 

„Медицински център, състоящ се от: Лекарски 

кабинет №2 ведно с манипулационна, Лекарски 

кабинет №3 ведно с манипулационна, Медико - 

диагностична лаборатория ведно с помощни 

помещения, регистратура и архив, с обща площ 

от 122.33 кв.м, от които 70.53 кв.м помощни 

помещения, находящ се в общинска Сграда 

„Градска поликлиника“ - гр.Обзор с 

идентификатор 53045.502.331.1 по КК на 

гр.Обзор, построена в УПИ Х, кв.53 по плана на 

гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №35/13.04.2020г.

37 №3/15.01.2020г.

Относно провеждане на публично оповестен

конкурс за отдаване под наем на Кабинет №19

за ушно – носно – гърлени болести и

манипулационна към него, находящи се първи

надземен етаж от Общинска сграда за здравни

дейности „Здравна къща“ в гр. Несебър.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс № №33/12.03.2020г.

38 №3/15.01.2020г.

Да се проведе публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на 

Самостоятелен обект с идентификатор 

51500.501.39.1.4 по КК на гр.Несебър, находящ 

се на партерния етаж в сграда с идентификатор 

51500.501.319.1 по КК на гр.Несебър, 

ул.“Месемврия“ №17, на площ от 55.19 кв.м, от 

които 16.47 кв.м са складове и санитарен възел, 

с предназначение за търговска дейност

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед № 63/23.01.2020г. Заповед 

№270/04.03.2020г.



39 №3/15.01.2020г.

Да се проведе публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: 

Лекарски кабинет №3 /кота 7.20/ на площ от 

15.44 кв.м и ½ идеална част от манипулационна 

№1А, находящи се в Общинска сграда за 

здравни дейности „Здравна къща“ в гр.Несебър 

с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на 

гр.Несебър

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено

Заповед № 271/04.03.2020г

Договор №34/13.03.2020г.

40 №3/15.01.2020г.

ОДОБРЯВА: ПУП-парцеларен план за линеен 

обект: „Външно ел. захранване на павилиони за 

търговия на автомобилни гуми в поземлен имот 

с идентификатор 51500.56.55 по кадастралната 

карта гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато” по 

ДП 4328554/2018г.; Подобект: Кабели 0,4 кV. 

Отдел 

"Устройство на 

територията"

Приключило

41 №3/15.01.2020г.

Дава съгласие, да бъде допуснато изменение на 

ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-общ, кв. 5, ПИ с

идентификатор 51500.503.14 по плана на

ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, касаещо

изменение на плана на застрояване на УПИ ІІ,

кв.5, а именно промяна на устройствените

показатели и установяване на Кпл.=60%,

коефициент на интензивност на застрояване

Кинт. = 2.0 и минимално озеленяване - 40%.

Запазват се максималната височина на

застрояване Н ≤ 12.00м, отреждането „За

жилищна строителство“ и начина на

застрояване – свободно основно застрояване.

Отдел 

"Устройство на 

територията"

В процес на изпълнение



42 №3/15.01.2020г.

ОДОБРЯВА ПУП - парцеларен план за обект: 

„Външно ел.захранване на жилищни сгради  № 

1, № 2, № 3, подобект: Кабели 0.4кV” за 

поземлен имот с идентификатор 51500.29.8 по 

кадастрална карта на гр. Несебър, местност 

„Юрта-Балкана“. 

Отдел 

"Устройство на 

територията"

Изпълнено. Обявено в ДВ.

43 №3/15.01.2020г.

ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект:

Външно ел.захранване на магазин за платове“

за ПИ 61056.51.108 , м.“Чатал тепе“, землище 

с.Равда, община Несебър.

Отдел 

"Устройство на 

територията"

Изпълнено. Обявено в ДВ.

44 №3/15.01.2020г.

Разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна

предназначението на имот с идентификатор

61056.78.5 с трайно предназначение земеделска

земя и начин на трайно ползване-нива, целия на

площ от 2499 кв.м, находящ се в землището на

с. Равда, местност „Чатал тепе“ за неземеделски

нужди, зона „Пп“ с предназначение „За склад с

администрация и обществено обслужване“ при

устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.=

0,80, Н-10,00м и минимално озеленяване 50% и

провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

Отдел 

"Устройство на 

територията"

В процедура на изпълнение

45 №3/15.01.2020г.

Общински съвет-Несебър допуска поправка на

очевидна фактическа грешка в Решение № 1153

от протокол № 40/05.09.2019 г. на Общински

съвет – Несебър, на ред 6/шести/, вместо „към

улица с идентификатор 53822.501.299“ да се

чете „към улица с идентификатор

73571.501.299“.

Общински съвет Грешката е поправена



46 №3/15.01.2020г.

ОДОБРЯВАПУП-парцеларен план за обект 

„Външно ел. захранване на жилищна сграда за 

сезонно ползване с басейн, подобект: Кабели 20 

кV“ за ПИ 61056.79.7, м. „Чатал тепе“, землище 

с. Равда, община Несебър.

Отдел 

"Устройство на 

територията"

Приключило

47 №3/15.01.2020г.

ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект:

„Външно ел.захранване на жилищна сграда ,

Подобект: „Кабели 0,4 Кv” за ПИ 61056.78.16“,

м. “Чатал тепе“, землище с. Равда, община

Несебър.

Отдел 

"Устройство на 

територията"

Приключило

48 №3/15.01.2020г.

О Д О Б Р Я В А ПУП-парцеларен план за

обект: „Кабел 0,4кV за външно ел. захранване

на пансион“ за ПИ 61056.77.24,, м.“Чатал тепе“,

землище  с. Равда, община Несебър.

Отдел 

"Устройство на 

територията"

Приключило

49 №3/15.01.2020г.

Разрешава изработване на ПУП-ПП за обект: 

„Уличен водопровод от съществуващ 

водопровод ПЕВП ф160 по ул. “Несебър“ за ПИ 

61056.56.49, м. “Хендек тарла“, землище 

с.Равда, община Несебър

Отдел 

"Устройство на 

територията"

В процедура на изпълнение

50 №3/15.01.2020г.

Дава съгласие за изработване и процедиране 

изменение на ПУП-ПРЗ и РУП в частта по 

отношение на УПИ ХХ-общ. в кв.55 по плана 

на града, с идентификатор 51500.502.459 по КК

Отдел 

"Устройство на 

територията"

В процедура на изпълнение

51 №3/15.01.2020г.
Относно ползването на дървесина от общински

гори за 2020 г.
Изпълнено



52 №3/15.01.2020г.

Допуска поправка в решение № 993 от протокол 

№ 35/18.02.2019 г. на Общински съвет -

Несебър, както следва: изразът «землището на

с. Кошарица», да се чете «землището на гр.

Несебър». Решението е неразделна част от

решение № 993 от протокол № 25/18.02.2019 г. 

Общински съвет Изпълнено

53 №3/15.01.2020г.

Упълномощава  кмета  на  Община Несебър да 

подпише Запис на заповед, без протест и 

разноски, без никакви възражения и такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, 

платима на предявяване в полза на ДФ 

“Земеделие“ - Разплащателна агенция със 

седалище София, ул. “Цар Борис III“, №136, 

БУЛСТАТ 121100421, в размер на от 210 333.70 

(двеста и десет хиляди триста тридесет и три 

лева и седемдесет стотинки) лева, за 

обезпечаване на 110% от авансово плащане по 

одобрен годишен бюджет за 2019 година по 

Административен договор № МДР-ИП-01-

79/16.07.2018 г. със срок на предявяване до 

30.06.2021 г..

Отдел 

"Европейски 

политики и 

практики"

В процес на изпълнени



54 №3/15.01.2020г.

Дава съгласие Община Несебър да подготви

проектно предложение и да кандидатства по

процедура BG14MFOP001-4.034 – Мярка 3.2

"Популяризиране на местните ресурси и

подкрепа за развитието на дребно мащабна

инфраструктура" в МИРГ „НЕСЕБЪР-

МЕСЕМВРИЯ“ по Програма за морско дело и

рибарство 2014-2020 с проект „Реконструкция

на улична мрежа – ул. „Ахелой“, ул. „Тервел“,

ул. „Хемус“, ул. „Месамбрия“ – частично, гр.

Несебър – стар град, Община Несебър“;

Отдел 

"Европейски 

политики и 

практики"

Община Несебър е кандидатствала, проектът е 

одобрен и има сключен договор

55 №3/15.01.2020г.

Относно сключване на договор за БФП по 

проект „Черноморски археологичен, 

исторически и културен портал“ (ARHICUP), 

финансиран по Съвместна оперативна програма 

„Черноморски басейн 2014-2020“.Възлага на 

кмета на община Несебър да финансира 

заемообразно своите дейности по проекта до 

възстановяване на средствата от програмата, 

както и да поеме всички необходими, но 

недопустими според Програма „Черноморски 

басейн 2014-2020“ разходи, свързани с проекта.

Отдел 

"Европейски 

политики и 

практки"

Изпълнено.

Сключен е договор от 27.05.2020г



56 №3/15.01.2020г.

Дава съгласие Община Несебър да подготви 

проектно предложение и да кандидатства по 

процедура BG14MFOP001-4.035 - Мярка 3.1 

"Развитие на нови туристически продукти и 

атракции" в МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" 

по Програма за морско дело и рибарство 2014-

2020 с проект „Подобряване на туристическата 

инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър – 

изграждане на открит паркинг, детска площадка 

и озеленяване“;

Отдел 

"Европейски 

политики и 

практки"

Изпълнено

Община Несебър е кандидатствала

57 №3/15.01.2020г.

Да подготви проектно предложение и да 

кандидатства по процедура BG14MFOP001-

4.037 - Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на 

нови услуги за населението в рибарската 

територия" на МИРГ „НЕСЕБЪР-

МЕСЕМВРИЯ“ по Програма за морско дело и 

рибарство 2014-2020 с проект „Организация и 

провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 

2020“ с цел популяризиране на рибарски район 

Несебър“;

Отдел 

"Европейски 

политики и 

практки"

Община Несебър е кандидатствала, проектът е 

одобрен 

58 №3/15.01.2020г.

Относно приемане на „Краткосрочна програма 

за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на 

Община Несебър 2020 – 2022 г.“.

Програмата е приета



59 №3/15.01.2020г.

ОДОБРЯВА: „ПУП-ПР- план за улична 

регулация и регулация за всички засегнати 

имоти, контактуващи с проектната улица пътна 

връзка между първокласен път I-9 (E87) Бургас- 

Варна и път Равда- Несебър (ул.„Несебър)“ в 

землището на с.Равда, м.“Хендек тарла“

Отдел 

"Устройство на 

териториата"

Приключило

60 №3/15.01.2020г.

Разрешава изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване за 

промяна на трайното предназначение на 

земеделска територия за неземеделски нужди 

по отношение на поземлен имот с 

идентификатор №11538.13.178 по 

кадастралната карта на гр. Свети Влас, 

местност „Варницата“

Отдел 

"Устройство на 

териториата"

В процес  на изпълнение

61 №3/15.01.2020г.

Общински съвет - Несебър открива  повторна 

процедура за определяне на 18 (осемнадесет)

съдебни заседатели за Районен съд-Несебър.  

Общински съвет В процедура

62 №3/15.01.2020г.

Дава съгласие за прокарване на временен път от 

„ЕМИ“ООД, с ЕИК 812187989, представлявано 

от Емилия Панкова Станокова за осигуряване 

на достъп до собствения му имот с 

идентификатор 51500.53.30 по кадастралната 

карта на гр.Несебър, м. “Инджекьойско блато“



63 №4/07.02.2020г.

Определя  Красимира Тодорова Тодорова  

ЕГН:..........................   – Директор дирекция 

„Здравеопазване, образование и хуманитарни 

дейности”  за представител на община Несебър 

в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-

Бургас” АД, което ще се проведе на 27.02.2020 

г. от 11:00 ч., в гр. Бургас, бул. „Стефан 

Стамболов” № 73  и  я упълномощава да 

гласува  „ЗА” по предложените в поканата 

проекти за решения по точките от обявения 

дневен ред

Изпълнено

64 №4/07.02.2020г.

Приема отчета на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни в община Несебър 

за 2019 г.

Отчетът е приет

65 №4/07.02.2020г.

Относно организация и безопасност на 

движение на територията на община Несебър - 

летен сезон 2020 г.

Изпълнено

66 №4/07.02.2020г.
Приема структура на общинска администрация 

– Несебър.
Изпълнено

67 №4/07.02.2020г.

Приема Наредба за  изменение  и допълнение  

на  Наредба № 14 за определяне размера на 

местни данъци на територията на община 

Несебър

Изпълнено

68 №4/07.02.2020г.
Утвърждава културни календари на читалищата 

в община Несебър за 2020 г.
Изпълнено



69 №4/07.02.2020г.

Да се проведе публичен търг с явно наддаване 

за отдаване под наем на поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 51500.22.97 по КК 

и КР на гр.Несебър, трайно предназначение  на 

територията: Земеделска с начин на трайно 

ползване: Друг вид земеделска земя, находящ се 

в м. “Бостанлъка“, категория на земята при 

неполивни условия VІІІ /осма/, на площ от 1 157 

кв.м., АОС №2321/19.12.2005г., за срок от 10 

/десет/ години

Отдел  

"Общинска 

собствност"

Изпълнено                                                                                             

Заповед №507/27.05.2020 г.                                    

Заповед № 754/25.06.2020г                                       

Договор за наем на общински имот, след проведен 

търг №56/30.06.2020г

70 №4/07.02.2020г.

Приема програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост на община 

Несебър през 2020 г. 

Прогромата е приета

71 №4/07.02.2020г.

Да се проведе публичен търг с явно наддаване 

за отдаване под наем на поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 51500.22.97 по КК 

и КР на гр.Несебър, трайно предназначение  на 

територията: Земеделска с начин на трайно 

ползване: Друг вид земеделска земя, находящ се 

в м. “Бостанлъка“, категория на земята при 

неполивни условия VІІІ /осма/, на площ от 1 157 

кв.м., АОС №2321/19.12.2005г., за срок от 10 

/десет/ години

Отдел  

"Общинска 

собствност"

Изпълнено                                                                                             

Заповед №507/27.05.2020 г.                                    

Заповед № 754/25.06.2020г                                       

Договор за наем на общински имот, след проведен 

търг №56/30.06.2020г

72 №4/07.02.2020г.
Приема бюджета на Община Несебър за 2020 

година
Изпълнено



73 №4/07.02.2020г.

Общински съвет - Несебър дава съгласието си 

да се изплати допълнително възнаграждение на 

служители от Управление "Социални грижи и 

услуги" – гр. Несебър, Домашен социален 

патронаж и общинска администрация за 

работата им по проектите "Обществена 

трапезария" и "механизъм лична помощ", както 

следва: по 1 /един/ час за всеки отработен ден - 

допълнително трудово възнаграждение в размер 

по часова ставка от минималната часова 

работна заплата

Отдел 

"Човешки 

ресурси"

Изпълнено

74 №4/07.02.2020г.

Дава съгласие Община Несебър да гарантира 

съфинансиране на стойност 29 526.40 Евро, 

което представлява 8% от общия бюджет на 

Община Несебър за периода на изпълнение на 

проект „Черноморски археологичен, 

исторически и културен портал“ (ARHICUP), 

както и да гарантира всички недопустими или 

други допълнително възникнали разходи, 

свързани с проекта.

Отдел 

"Европейски 

политики и 

практики"

В процес на изпълнение

75 №4/07.02.2020г.

Одобрява проект за изменение на подробния

устройствен план – план за регулация и

застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в 

частта му по отношение на УПИ III-184, 

идентичен с поземлен имот с идентификатор

№51500.506.293 в кв. 6103 по плана на к.к.

„Слънчев бряг – Запад”

Отдел 

"Устройство на 

тереторията"

Приключило



76 №4/07.02.2020г.

Одобряване на проект за изменение на 

подробния устройствен план – план за 

регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-

запад“, в частта му по отношение на УПИ Х-

11,12, идентичен с поземлен имот с 

идентификатор № 51500.507.683 и УПИ ХІІ-

331, идентичен с поземлен имот с 

идентификатор № 51500.507.13 по КК на гр. 

Несебър в кв.4001 по ПУП на к.к. „Слънчев 

бряг-запад“.

Отдел 

"Устройство на 

тереторията"

Изпълнено. Обявено в ДВ.

77 №4/07.02.2020г.

РАЗРЕШАВА изработване на проект за 

подробен устройствен план – План за 

застрояване за поземлен имот с идентификатор 

№53045.521.3, с площ 6747 кв.м., съгласно 

КККР е с начин натрайно предназначение на 

територията „Територия заета от води и водни 

обекти” и начин на трайно ползване „За 

водостопанско, хидромелиоративно 

съоръжение, частна държавна собственост. 

Заданието предвижда отреждане на имота „За 

водоем” и обособяване на застрояване с нова 

водна камера, а по ТУП на община Несебър 

имота е отреден за „Трайни насаждения”.

Отдел 

"Устройство на 

тереторията"

В процес на изпълнение



78 №4/07.02.2020г.

Дава съгласие за процедиране и одобряване на 

представения проект, с който се  предвижда 

промяна на ПУП - план за регулация и 

застрояване и РУП за УПИ I-общ. от кв.24 по 

регулационен план на гр.Обзор, с 

идентификатор 53045.502.294 по КК на гр. 

Обзор

Отдел 

"Устройство на 

тереторията"

В процес на изпълнение

79 №4/07.02.2020г.

Разрешава изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване за 

промяна на трайното предназначение на 

земеделска територия за неземеделски нужди В 

ЧАСТТА МУ по отношение на поземлен имот с 

идентификатор №51500.43.6 по кадастралната 

карта на гр. Несебър, местност „Чаирите“

Отдел 

"Устройство на 

тереторията"

В процес на изпълнение

80 №4/07.02.2020г.

Одобрява проект за изменение на подробния 

устройствен план – план за регулация и 

застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в 

частта му по отношение на УПИ I-12, 

идентичен с поземлен имот с идентификатор 

№51500.506.30 по кадастралната карта на гр. 

Несебър, в кв. 7902 по ПУП на к.к. „Слънчев 

бряг – Запад

Отдел 

"Устройство на 

тереторията"

В процес на изпълнение



81 №4/07.02.2020г.

Приема и съгласува схеми за търговия на 

открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба № 

2 на Общински съвет – Несебър, на територията 

на гр. Несебър-нова част, гр. Несебър- стар 

град, гр. Несебър – ж.к. „Черно море“, к.к. 

„Слънчев бряг-запад“, гр. Свети Влас, гр. 

Обзор, с.Равда, с. Тънково и с. Кошарица.

Отдел 

"Устройство на 

тереторията"

Изпълнено

82 №4/07.02.2020г.

Съгласува приложените схеми за поставяне на

Рекламно информационни елементи на терени

общинска собственост, на територията на гр.

Несебър гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к.

„Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к.

„Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас и с. Равда.

Отдел 

"Устройство на 

тереторията"

Изпълнено

83 №4/07.02.2020г.

Упълномощава Николай Кирилов Димитров – 

кмет на община Несебър, представител по 

Закона за водите на общината в Асоциацията по 

ВиК – Бургас, да гласува в общото събрание на 

Асоциацията по ВиК – Бургас 

Изпълнено

84 №4/07.02.2020г.

Допуска  поправка на явна фактическа грешка в 

Решение № 53 от Протокол № 3/15.01.2020 г. по 

т.40 от дневния ред, по докладна записка с вх. 

№ 033/09.01.2020 г.,

Общински съвет Изпълнено

85 №4/07.02.2020г.

Приема годишния отчет и баланса на

дружеството за 2018 и 2019 г. на „ОБЩИНСКИ

ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР“ ЕООД със седалище и

адрес на управление: гр. Несебър, обл. Бургас,

ул. „Еделвайс“ № 10, ет.4, стая 45, вписано в

Търговския регистър при Агенция по

вписванията с ЕИК – 204059507.

Отчетът е приет



86
                                                               

№5/16.04.2020г.

Общински съвет - Несебър изменя частично

Решение № 131 от Протокол № 5/16.03.2016 г. 

на Общински съвет – Несебър, както

следва:Било: Срок на погасяване - до 60

/шестдесет/ месеца, считано от датата на

подписване на договора, с възможност за

предсрочно погасяване изцяло или на части ,

без такси за предсрочно погасяване.Става: Срок

на погасяване - до 25.06.2021 г., с възможност

за предсрочно погасяване изцяло или на части,

без такси за предсрочно погасяване

Общински съвет Изпълнено

87 №5/16.04.2020г.

Общински съвет - Несебър изменя частично

Решение № 133 от Протокол № 5/16.03.2016 г. 

на Общински съвет – Несебър, както следва:

Било : Срокът за плащане на главницата е 7

години. Става: Срокът за плащане на

главницата е 7 години и  3 месеца. 

Общински съвет Изпълнено

88
                                                               

№6/24.04.2020г.

Избира Славчо Стойчев Станелов за член в

състава на комисията по чл.15 ал.1 от Наредба

№ 20 на Общински съвет – Несебър, на

мястото  на  Николай Кирилов Киров .

Общински съвет Изпълнено



89 №6/24.04.2020г.

Избира Георги Манолов Манолов за заместник 

делегат в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България, 

на мястото на Николай Кирилов Киров, 

напуснал състава на Общински съвет - Несебър.

Общински съвет Изпълнено

90 №6/24.04.2020г.

Избира Христо Киров Йовчев за член на

постоянната комисия по устройство на

територията, селско, горско, ловно стопанство и

опазване на околната среда и за член на

постоянната комисия за установяване на

конфликт на интереси, на мястото на подалия

оставка общински съветник Николай Киров.

2.Избира Славчо Стойчев Станелов за

заместник председател на постоянната комисия

по законност, обществен ред, местно

самоуправление, приватизация,

следприватизационен контрол и контрол по

изпълнение решенията на Общинския съвет, на

мястото на подалия оставка общински съветник

Николай Киров.

Общински съвет Изпълнено

91 №6/24.04.2020г.

Изменя Правилника за организацията и 

дейността на Общинско предприятие 

„Управление на отпадъците - Несебър”

Изпълнено



92 №6/24.04.2020г.

Изменя Правилника за устроиство и дейността 

на Общинско предприятие „Благоустрояване, 

комунално стопанство и озеленяване “

Изпълнено

93 №6/24.04.2020г.

Приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 9 за стимулиране на физически и 

юридически лица с особени заслуги към 

община Несебър

Изпълнено

94 №6/24.04.2020г.

Определя местната комисия по чл.8 ал.2 от 

Закона за уреждане правата на гражданите с 

многогодишни жилищно спестовни влогове при 

община Несебър да се състои от 5 /пет/ члена, 

със следния поименен състав:  Пейчо Колев 

Колев - представител на Общинснкия съвет, 

Сотир Янков Наумов - представител на 

Общинския съвет,Александър Стоянов Стоянов 

-  представител на Общинския съвет;Дочка 

Петрова Маринова – представител на 

общинката администрация;Нелина Желева 

Колева – представител на общинската 

администрациая;

Изпълнено

95 №6/24.04.2020г.

Приема направения по реда на чл.44 ал.1 т.7 от

ЗМСМА, отчет на кмета на община Несебър,

относно изпълнение решенията на Общински

съвет – Несебър, приети през второто

шестмесечие на 2019 г.

Отчетът е приет



96 №6/24.04.2020г.

Освобождава, считано  от 13.03.2020 г. 

ползвателите на детски градини и ясли на

територията на община Несебър от заплащане

на месечна такса, определена в чл.50 ал.2 т.1.1 и

чл. 50 ал.2 т.2.1 от Наредба № 11 за определяне

и администриране на местните такси и цени на

услуги на територията на община Несебър, до

възобновяване на посещенията в тези заведения

със заповед на Министъра на здравеопазването. 

Изпълнено

97 №6/24.04.2020г.

Предлага на Общото събрание на Окръжен съд -

Бургас да  ги избере за съдебни заседатели за

Районен съд - Несебър мандат 2020 – 2023 г. 

Недка Стоянова Абрашева, Виолета Руменова

Попова, Щелиян Георгиев Димитров, Йорданка

Лазарова Манева, Неслян Осман Тодорова,

Дениса Димчева Терзиева, Мария Анастасова

Куфетова, Георги Ангелов Алексиев, Деница

Иванова Дънекова, Анастасия Костадинова

Петрова, Алиса Анатолиева Андреевская и

Калоян Сотиров Наумов.

Изпълнено



98 №6/24.04.2020г.
Закрива Общинско предприятие «Спортни

имоти» - гр. Несебър, считано от 01.05.2020 г.
Изпълнено

99 №6/24.04.2020г.

Относно намаляване числения състав и

изменение на правилника за организация на

дейността на Общинско предприятие

„Управление на общински гори, селско и

горско стопанство“ – гр. Несебър.

Изпълнено

100 №6/24.04.2020г.

Изразява воля и дава съгласие Договор № 536

от 12.09.2019 г. за създаване на Звено

„Общинска полиция” да бъде прекратен.

Изпълнено

101 №6/24.04.2020г.

Да бъде преустановено заплащането на 

транспортните разходи, по утвърдените 

списъци на длъжностни лица с решение № 72 

от протокол № 4/07.02.2020 г. на Общински 

съвет – Несебър в точка 7 и подточките към 

него с изключение на определените в точка 7 

подточка 5 лица, а именно педагогическия 

персонал в детски заведения, училища и 

обслужващите звена, на територията на община 

Несебър.

Изпълнено

102 №6/24.04.2020г.

Относно приемане структура на общинска

администрация и одобряване обща численост

на персонала в дейности и второстепенни

разпоредители.

Изпълнено



103 №6/24.04.2020г.

Одобрява бюджетна прогноза за местни

дейности на община Несебър за периода 2020 –

2023 г., съгласно приложение № 1, неразделна

част от настоящото решение.

Бюджетната програма е одобрена

104 №6/24.04.2020г.

Дава съгласие да се отпуснат целеви средства в

размер на 29 000 лв. на Църковно настоятелство

към храм „Свети Архангел Михаил“ –с.

Тънково, за ремонт на външна фасада, полагане

на тротоарни канали и отвеждане на дъждовни

води в двора на храма, както и други ремонтни

дейности, описани в приложената молба, като

средствата се осигуряват от бюджета на

общинска администрация, дейност 762, §  4500.

Финансов 

контрольор

105 №6/24.04.2020г.

Приема представените годишни финансови

отчети на Медицински център „Д-р Димитър

Пеев“ ЕООД – гр. Несебэр за 2017 г., за 2018 г., 

и за 2019 г.

Приема така представения отчет

106 №6/24.04.2020г.

Отпуска целеви средства за неикономическа

дейност в размер на 100 хиляди лева на ОФК

«Несебър» - гр. Несебър за покриване на

разходи по издръжка на Детско-юношеска

школа.

Финансов 

контрольор
Изплатени



107 №6/24.04.2020г.

Дава съгласие община Несебър да изпълни

проект „Рекултивация на депо за твърди битови

отпадъци“ в м. „Балабана“, землището на гр.

Обзор, община Несебър“ на индикативна

стойност 1 362 704,78 лв. с ДДС, като

финансира заеомообразно дейностите до

възстановяване на средствата от ОПОС 2014-

2020 г., да осигури необходимото

съфинансиране за сметка на бенефециента,

както и да поеме всички възникнали

недопустими според програмата разходи, но

необходими за изпълнение то на проекта.

Отдел 

"Управление на 

европейски 

политики и 

практики"

В процес на изпълнение

108 №6/24.04.2020г.

Относно изпълнение на административен

договор № BG 16 M 1OP002-2.010-0015-С

01/04.03.2020 г. за реализацията на проект

ИСУН № BG 16 M 1OP002-2.010-0015

„Рекултивация на депо за твърди битови

отпадъци в местност „Балабана“, землище на

гр. Обзор, община Несебър“, одобрен за

финансиране по процедура № BG 16 M 1OP002-

2.010 „Рекултивация на депа, предмет на

процедура по нарушение на правото на ЕС, по

дело С-145/14“, по приоритетна ос 2

„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна

среда 2014-2020 г.“, допълнение на докладна

записка вх.№ 147/10.02.2020 г.

Отдел 

"Европейски 

политики и 

практики"

В процес на изпълнение



109 №6/24.04.2020г.

Разрешава и упълномощава Кмета на Община

Несебър да подпише Запис на заповед в полза

на Министерството на околната среда и водите,

Оперативна програма „Околна среда 2014 –

2020 г.”, във връзка с изпълнението на

Административен договор № BG16М1ОР002-

2.010-0015-С01/ 04.03.2020г. за реализацията на

проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015

„Рекултивация на депо за твърди битови

отпадъци в м. "Балабана", землище на гр.

Обзор, община Несебър“, с който Община

Несебър неотменимо и безусловно се

задължава, без протест и разноски, без никакви

възражения и без такси и удръжки от какъвто и

да било характер, срещу представянето на този

Запис на заповед да заплати на поемателя –

Министерството на околната среда и водите,

Оперативна програма „Околна среда 2014 –

2020 г.”, сумата от 125 441,09 лв. (сто двадесет

и пет хиляди четиристотин четиридесет и един

лева и девет стотинки), платим на предявяване.

Срок за предявяване за плащане – до 4 месеца

от датата на финалното отчитане на проект

ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015.“

Отдел 

"Европейски 

политики и 

практики"

Изпълнено.

Подписана е Запис на заповед



110 №6/24.04.2020г.

Да бъде учредено от кмета на Община Несебър

право на строеж на Мария Христова Петлякова

Иванова, , с адрес: гр. Несебър, ул. “Дюни№ 11, 

за надстрояване на съществуваща жилищна

сграда, изградена на груб строеж с кадастрален

идентификатор 51500.503.72.2, в ЗП 2 в УПИ 

VІІ-общ, кв.8 по плана на ж.к. «Черно море», гр.

Несебър с кадастрален идентификатор

51500.503.72 по КК на гр.Несебър, въз основа

на което и съгласно одобрен на 04.12.2019 г.

идеен архитектурен проект, ще се изгради

надстройка на трети етаж на кота +6,04 с обща

разгъната застроена площ 85,81 кв.м, като

Общо бруто РЗП на сградата се променя на

265,71 кв.м.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено                                    Заповед 

№559/09.06.2020 г. Договор заучредено право на 

надстрояване №2/10.06.2020г.



111 №6/24.04.2020г.

Да бъде учредено на „Гарант 2000“ ООД, ЕИК

147081202, със седалище и адрес на

управление: гр.Несебър, ул. «Христо Ботев»

№10А, представлявано от Петя Пеева

Бахчеванова, право на строеж на площ от 48,27

кв.м за пристрояване и надстрояване на

жилищна сграда с кадастрален идентификатор

51500.503.270.1, построена на груб стоеж, етап

първи в УПИ ІІІ-общ, кв.24 по плана на

ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кадастрален

идентификатор 51500.503.270 по КК на

г.Несебър, за изграждане на лоджии, които

съгласно идеен проект за „Промяна по време на

строителството – пристрояване и преустройство

на жил.сграда в УПИ ІІІ-общ, кв.24, ж.к. „Черно

море“, гр. Несебър“ 

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено                                           Договор 

заучредено право на пристрояване №1/10.06.2020г.

112 №6/24.04.2020г.

Да учреди на Георги Михайлов Михайлов, , с 

адрес :гр.Бургас, ж.к.“Славейков“, бл.54, вх.2, 

ет.2, право на строеж за изграждане на 

надстройка с Обща /бруто/ разгъната застроена 

площ – 181,65 кв.м, съгласно съгласувания на 

22.01.2020г. проект, с който се предвижда 

изграждане на втори жилищен етаж на кота 

+5,54 и трети жилищен етаж на кота +8,31, на 

жилищна сграда, построена на груб строеж с 

кадастрален идентификатор 51500.503.406.1,  в 

УПИ VІ-общ, кв.7 по плана на ж.к.”Черно 

море”, гр.Несебър с кадастрален идентификатор 

№51500.503.406 по КК на гр.Несебър.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №558/09.06.2020г



113 №6/24.04.2020г.

Да се проведе публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на общинско помещение №4 

/по архитектурен проект/на площ от 3.32 кв.м, 

находящо се на партерния етаж на Автогара - 

Обзор, с кадастрален идентификатор 

53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, построена в  

кв.48, УПИ VІІ по плана на гр. Обзор, за Каса за 

продажба на билети

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №502/37.05.2020г.                                     

Заповед №862/08.07.2020г. За прекратяване

114 №6/24.04.2020г.

Да се проведе публично оповестен  конкурс за 

отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца 

считано от 15.06.2020г. до 15.09.2020г., за 

извършване на атракционна дейност на части от 

имот публична - общинска собственост от УПИ 

ІІ в кв.78 по плана на гр.Несебър

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №497/26.05.2020                                          

Заповед №693/18.06.2020г. 

За 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни

метра/ - при начална месечна наемна цена в

размер на - 8400.00 лв. с ДДС, означено като

место №1;

Договор №91/20.07.2020г.

За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при 

начална месечна наемна цена в размер на  -  

720.00 лв. с ДДС, означено като место №2;

Заповед№793/01.07.2020г

Договор №95/24.07.2020г

За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при

начална месечна наемна цена в размер на - 

720.00 лв. с ДДС, означено като место № 3;

Заповед №693/18.06.2020г



За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при

начална месечна наемна цена в размер на - 

720.00 лв. с ДДС, означено като место №4;

Заповед №693/18.06.2020г

За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при

начална месечна наемна цена в размер на - 

720.00лв. с ДДС, означено като место №5;

Заповед №693/18.06.2020г

За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при

начална месечна наемна цена в размер на - 

720.00 лв. с ДДС, означено като место №6;

Заповед №693/18.06.2020г

115 №6/24.04.2020г.

Да се проведе публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на 

Самостоятелни помещения – Магазини, 

находящи се на партерен етаж от сграда - бивш 

Търговски център „Сочи“, в гр.Несебър – стара 

част, с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на 

гр.Несебър, АчОС 944/02.02.2001г.

Отдел  

"Общинска 

собственост"

Изпълнено

 Заповед № 501/27.05.2020 г.                                   

Заповед №852/08.07.2020г                                             

Договор за наем, след проведен конкурс 

№86/13.07.2020г.

Магазин №1 на площ от 12.76 кв.м, с начална

месечна наемна цена в размер на 306.50 лв. с

ДДС;

Заповед №852/08.07.2020г за прекратяване



 Магазин №2 на площ от 13.90 кв.м - 333.60 лв.

/триста тридесет и три лева и шестдесет

стотинки/ с ДДС;

Заповед №861/08.07.2020г.Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№82/10.07.2020г.

Магазин №3 на площ от 9.40 кв.м - 225.60 лв.

/двеста двадесет и пет лева и шестдесет

стотинки/ с ДДС;

Заповед №852/08.07.2020г за прекратяване

Магазин №4 на площ от 10.52 кв.м - 252.50лв.

/двеста петдесет и два лева и петдесет стотинки/

с ДДС;

Заповед №860/08.07.2020г   Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№85/13.07.2020г.

Магазин №5 на площ от 13.12 кв.м - 315.00 лв.

/триста и петнадесет лева /с ДДС;

Заповед №858/08.07.2020г  Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№83/10.07.2020г.

 Магазин №6 на площ от 12.40 кв.м - 300.00 лв.

/триста лева/ с ДДС;

Заповед №859/08.07.2020г                                   

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №103/24.07.2020г.

Магазин №7 на площ от 10.80 кв.м - 260.00лв.

/двеста и шестдесет лева / с ДДС;

Заповед №856/08.07.2020г. Договор за наем на 

общински имот, след проведн конкурс 

№90/20.07.2020г

Магазин №8 на площ от 10.84 кв.м - 261.00лв.

/двеста шестдесет и един лева / с ДДС;

Заповед №857/08.07.2020г. Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№81/09.07.2020г.

Магазин №9 на площ от 10.80 кв.м - 260.00лв.

/двеста и шестдесет лева/ с ДДС ;
Заповед №855/08.07.2020г



  Магазин №10 на площ от 10.75 кв.м - 258.00лв.

/двеста петдесет и осем лева/ с ДДС;

Заповед №854/08.07.2020г. Заповед №1075 

Заповед 1167/31.07.2020г. Договор за наем на 

общински имот след проведен конкурс 

№116/03.08.2020г.

Магазин №11 на площ от 12.36 кв.м., ведно със

склад С11 на площ от 7.20 кв.м. - 301.00лв.

/триста и един лева/ с ДДС;

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №84/10.07.2020г.

Магазин №12 на площ от 18.00 кв.м., ведно със

склад С12 на площ от 9.60 кв.м. - 438.00 лв.

/четиристотин тридесет и осем лева/ с ДДС;

Заповед №852/08.07.2020г за прекратяване

116 №6/24.04.2020г.

Да се проведе публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на лекарски кабинети за срок 

от 5 /пет/ години

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено

 Заповед №503/08.07.2020г.

Заповед №865/08.07.2020



КАБИНЕТ №17 на площ от 13.26 кв.м ведно с

манипулационна към него на площ от 13.26

кв.м. /№30 и 31 по архитект проект/ и Кабинет 

№15 на площ от 17 кв.м /№41 по арх.проект/ и

складово помещение №26 /по арх.проект/ на

площ от 7.16 кв.м, находящи се на партерния

етаж /кота 3.60/- за Кабинет за индивидуална

практика за първична извънболнична помощ и

детска консултация /личен лекар – педиатър/, с 

начална конкурсна месечна наемна цена в

размер на 230.13 лв. с ДДС;

Заповед №865/08.07.2020                                     

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №89/20.07.2020г.

ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №40 /по арх.проект/ 

на площ от 12.00 кв.м ведно с манипулационна

към него помещение №33 /по арх.проект/ на

площ от 10.00 кв.м, с начална конкурсна

месечна наемна цена в размер на 92.40 лв. с

ДДС;

Заповед №866/08.07.2020г.                                                  

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №88/20.07.2020г

117 №6/24.04.2020г.

Да се проведе публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на 

Магазин на площ от 26.60 кв.м. /двадесет и 

шест цяло и шестдесет кв.м./, ведно със 

санитарен възел към него на площ от 1.41 кв.м, 

находящ се на първи етаж от сграда с 

идентификатор №51500.501.295.2 по КК на 

гр.Несебър, ул. ”Тервел” №7,

Заповед №504/27.05.2020г.



118 №6/24.04.2020г.

Да се проведе публичен търг с явно наддаване 

за отдаване под наем на 1 кв.м от имот – 

публична - общинска собственост, 

представляващ: Административна сграда – 

Кметство, с идентификатор 39164.501.590.3 по 

КК на с.Кошарица, АпОС №4847/19.07.2011г., 

за банкомат

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено                                       Заповед 

№505/27.05.2020г.                                            Заповед 

№864/08.07.2020г.                                      Договор за 

наем на общински имот, след проведен търг 

№92/20.07.2020

119 №6/24.04.2020г.

Да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години 

на Сдружение с нестопанска цел „Вардарско 

слънце”, вписано в регистъра за ЮЛНЦОП към 

Министерството на правосъдието, със седалище 

и адрес на управление: гр. Несебър, ЖСК 

„Изгрев“ кв.89, УПИ ІV, офис №7

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено                                                               

Заповед №561/09.06.2020г .                                             

Договор за наем на общински имот-частна 

общинска собственост №62/01.07.2020г



120 №6/24.04.2020г.

Да се предостави за срок от 5 /пет/ години на

Изпълнителна агенция по Околна среда при

Министерството на околната среда и водите,

представлявана от Атанас Каймакчиев –

Изпълнителен директор, със седалище и адрес

на управление: гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ”

№136, ЕИК по Булстат 831901762,

безвъзмездно право на управление на 25 кв.м

/двадесет и пет квадратни метра/, реално

обособени части от имот частна - общинска

собственост с кадастрален идентификатор

53045.200.680 по КК на гр.Обзор, с начин на

трайно ползване дере, местност "Кметство

Обзор", целия на площ от 37763 кв.м, АчОС

№3106/31.07.2009г., за площадка на

Автоматична станция „Двойница“ на река

„Двойница“ за мониторинг на повърхностни

води, съгласно приложената схема за

поставяне.“

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено

Заповед №562/09.06.2020г.



121 №6/24.04.2020г.

Обявява за частна общинска собственост, 

поради отпадане на предназначението им по 

чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен 

имот, а именно: 81,43 кв.м. реално обособени 

части от улици  с ид.11538.501.493 и  ид. 

11538.503.250 по кадастралната карта на 

гр.Свети Влас, които съгласно изменение на 

ПУП-ПРЗ, одобрен с влязла в сила Заповед 

№217/08.10.2013 г. на Кмета на Община 

Несебър са включени в площта на 

новообразуван УПИ XVII-177 в кв.24 по плана 

на гр. Свети Влас, урегулиран на площ от 

612,80 кв.м.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено                                                Акт частна 

общинаска собственост№6635 от 02.06.2020г.

122 №6/24.04.2020г.

Да се продаде имот общинска собственост,

представляващ УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на

ж.к.«Черно море», на площ от 419 кв.м

/четиристотин и деветнадесет кв.м/, отреден за

„жилищно строителство» и устройствени

показатели – Кпл.47%, Кинт-1,59, етажност-

Н<12 м,       с кадастрален идентификатор

51500.503.14 по КК на гр. Несебър,

АОС№2903/01.12.2020г. на Даниела Николаева

Тодорова, от гр.Несебър, ул.”Хан Крум” 29,

ет.1, ап.2 и Галин Христов Добрев, от гр.Бургас,

ул.”Ал. Стамболийски” № 63, ет.2, в качеството

им на собственици на самостоятелни обекти в

законно построена сграда в имота.  за сумата от 

24 978 лв.  без ДДС.»

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Запавед №1304/20.08.2020г



123 №6/24.04.2020г.

Да се проведе публичен търг с явно наддаване 

за отдаване под наем на поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 53822.12.5 по КК и 

КР на с. Оризаре, м. ”Сувата”, начин на трайно 

ползване – За животновъден комплекс

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №506/27.05.2020 г                                                      

Заповед №779/30.06.2020г                                       

Договор за наем на общински имот, след проведен 

търг №63/03.07.2020г.

124 №6/24.04.2020г.

Дава съгласие  и упълномощава кмета на 

Община Несебър, във връзка с реализиране на 

проект за изграждане на лодкостоянка за 

домуване на рибарски лодки със съответните 

обслужващи сгради, пешеходни и транспортни 

подходи,  да започне процедура по чл. 54 от 

Закона за държавната собственост (ЗДС), като 

подаде мотивирано искане чрез Областния 

управител до Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство за решение на 

Министерски съвет за безвъзмездно 

прехвърляне в полза на Община Несебър на 

правото на собственост на недвижим имот, 

държавна собственост, находящ се в с. Равда,  

представляващ поземлен имот с идентификатор 

61056.502.503, с площ  3583  кв.м , 

урбанизирана територия, с НТП - Друг вид 

поземлен имот без определено стопанско 

предназначение 

Отдел 

"Общинска 

собственост"

В процес на изпълнение



125 №6/24.04.2020г.

Договор №32/04.05.2018 г. за безвъзмездно

право на управление на имот частна – общинска

собственост, представляващ: Офис на площ от

12.35 кв.м, находящ се на втори етаж от сграда

с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.

Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, АчОС

№463/30.04.1998г.“ да се прекрати по взаимно

съгласие и да се предостави на Областна

Дирекция на МВР – Бургас, със седалище и

адрес на управление: гр. Бургас, ул.”Христо

Ботев” №46, ЕИК 129009742, представлявана от

директора й Радослав Стефанов

Сотиров безвъзмездно право на управление за

срок от 3 /три/ години на Офис №1, на площ от

21.72 кв.м, находящ се на партерен етаж на

ЖСК ”Изгрев”, с идентификатор

51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър, построена

в УПИ ІV, кв.89 по плана на гр.Несебър, АчОС

№1877/02.03.2004г

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №563/09.06.2020г

Договор  №58/30.06.2020г.



Договор за наем №63/24.07.2019г. на

имот  Офис №1, на площ от 21.72 кв.м, находящ

се на партерен етаж на ЖСК ”Изгрев”, с

идентификатор 51500.502.380.1 по КК на

гр.Несебър, построена в УПИ ІV, кв.89 по плана

на гр.Несебър, сключен със Сдружение 

„Спортен клуб по водни спортове - Месембрия“

да се прекрати по взаимно съгласие и да се

отдаде под наем за срок от 3 /три/ години -

 Офис на площ от 12.35 кв.м, находящ се на

втори етаж от сграда с идентификатор

51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър,

ул.“Митрополитска“ №12, АчОС

№463/30.04.1998г. на ЮЛНЦДОП Сдружение

„Спортен клуб по водни спортове –

Месембрия“, със седалище и адрес на

управление: гр.Несебър, ул. “Отец Паисий“

№ 66, ЕИК по Булстат 147242036,

представлявано от Десислава Георгиева

Николчева - Председател на

Сдружението  срещу месечна наемна цена в

размер на 26.68 лв.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №564/09.06.2020г

Договор №61/01.07.2020



126 №6/24.04.2020г.

Да се проведе публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем  за срок от 5 /пет/ 

години на лекарски кабинети, манипулационни 

към тях и регистратура, находящи се на първи, 

втори и трети етаж от Общинска сграда за 

здравни дейности с кадастрален идентификатор 

11538.501.468.1, АчОС №4776/13.06.2011г., 

построена в УПИ ІХ, кв.24 а по плана на 

гр.Свети Влас

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено                                                                           

Заповед №659/18.06.2020г. Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№59/01.07.2020

Акушеро - гинекологичен кабинет на площ от

27.00 кв.м с обслужващо помещение към него

на площ от 4.62 кв.м и 4.44 кв.м идеални части

от манипулационна на площ от 17.75 кв.м. - с

начална конкурсна месечна наемна цена

– 167.44 лв.(сто шестдесет и седем лева и

четиридесет и четири стотинки )  с ДДС;

 

Кабинет Вътрешни болести на площ от 18.85

кв.м и 4.44 кв.м идеални части от

манипулационна на площ от 17.75 кв.м. - с

начална конкурсна месечна наемна цена – 

115.76 лв. (сто и петнадесет лева и седемдесет

и шест стотинки )  с ДДС;



Неврологичен кабинет на площ от 17.75 кв.м.

и 4.44 кв.м идеални части от манипулационна

на площ от 17.75 кв.м. - с начална конкурсна

месечна наемна цена – 109.16 лв.(сто и девет

лева и шестнадесет стотинки )  с ДДС;

Кабинет Кожни болести на площ от 20.95

кв.м. и 4.44 кв.м. идеални части от

манипулационна на площ от 17.75 кв.м.. - с

начална конкурсна месечна наемна цена

– 128.36 лв.(сто двадесет и осем лева и

тридесет и шест стотинки )  с ДДС;

Хирургичен кабинет на площ от 20.95кв.м и

манипулационна към него на площ от 20.95

кв.м. - с начална конкурсна месечна наемна

цена – 138.27 лв.(сто тридесет и осем лева и

двадесет и седем стотинки )  с ДДС.

Лекарски кабинет на площ от 19.00 кв.м с

начална конкурсна месечна наемна цена в

размер на 114.00 лв. /сто и четиринадесет

лева/ с ДДС;

Помещение Регистратура на площ от 4.00 с

начална конкурсна месечна наемна цена в

размер на 2.40 лв. /два лева и четиридесет

стотинки/ с ДДС;



127 №6/24.04.2020г.

Да се проведе публичен търг с явно наддаване 

за отдаване под наем на имот частна - общинска 

собственост, представляващ: „Магазин на площ 

от 39 кв.м и спомагателни и помощни 

помещения на площ от 70.75 кв.м, находящ се в 

сграда с идентификатор 27454.501.364.1 по КК 

на с.Емона, АчОС № 6594/28.01.2020 г.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №1396/23.09.2020

128 №6/24.04.2020г.

Относно определяне на пасища, мери и ливади

от Общинския поземлен фонд за общо и за

индивидуално ползване за стопанската

2020/2021 г. и утвърждаване на правила за

ползване. 

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено

Заповед №665/18.06.2020

Има сключени договори

129 №6/24.04.2020г.

Да се проведе публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години 

на общински обекти построени в УПИ І кв.105 

по ЗРП на гр.Несебър – стара част

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №677/18.06.2020г

Сграда „Рибен павилион №1“, с ид. 

51500.501.467.3 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 60 кв.м  и площ на 

чардака / открита площ/ 20 кв.м.; АчОС 

№6598/17.02.2020 г. – 19 296 лв.

Заповед №679/18.06.2020г.



Сграда „Рибен павилион №2“, с ид. 

51500.501.467.2 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 59 кв.м,  площ на 

чардака/ открита площ/ 21 кв.м.; АчОС 

№6597/17.02.2020 г. – 19 167лв

Заповед №680/18.06.2020г.

Сграда „Рибен павилион №3“, с ид. 

51500.501.467.1 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 53 кв.м, площ на чардака 

/ открита площ/ 39 кв.м.; АчОС 

№6596/17.02.2020 г. – 20 117лв.

Заповед №677/18.06.2020г

Сграда „Рибен павилион №4“, с ид. 

51500.501.353.5 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 54 кв.м , площ на чардака 

/ открита площ/ 21 кв.м.; АчОС 

№6604/17.02.2020 г. – 17 799лв. 

Заповед №681/18.06.2020г.

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №102/24.07.2020г.



Сграда „Рибен павилион №5“, с ид. 

51500.501.353.4 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 51 кв.м , площ на чардака 

/ открита площ/ 24 кв.м.; АчОС 

№6603/17.02.2020 г. – 17 410лв. 

Заповед №682/18.06.2020г

Договор №164/24.09.2020г

Сграда „Рибен павилион №6“, с ид. 

51500.501.353.3 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 55 кв.м , площ на чардака 

/ открита площ/ 37 кв.м., АчОС 

№6602/17.02.2020 г. – 20 376лв. 

Заповед №683/18.06.2020г. 

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №101/24.07.2020г.

Сграда „Рибен павилион №7“, с ид. 

51500.501.353.2 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака 

/ открита площ/ 46 кв.м., АчОС 

№6601/17.02.2020 г. – 20 304лв. 

Сграда „Рибен павилион №8“, с ид. 

51500.501.352.4 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака 

/ открита площ/ 26 кв.м., АчОС 

№6609/17.02.2020 г. – 16 517лв. 

Заповед №677/18.06.2020г



Сграда „Рибен павилион №9“, с ид. 

51500.501.352.3 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 50 кв.м, площ на чардака 

/ открита площ/ 26 кв.м., АчОС 

№6608/17.02.2020 г. – 16 517лв. 

Заповед №677/18.06.2020г

Сграда „Рибен павилион №10“, с ид. 

51500.501.352.2 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 54 кв.м,  площ на чардака 

/ открита площ/ 36 кв.м., АчОС 

№6607/17.02.2020 г. – 19 959лв. 

Заповед №684/18.06.2020г.

Сграда „Рибен павилион №11“, с ид. 

51500.501.352.1 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 56 кв.м , площ на чардака 

/ открита площ/ 20 кв.м., АчОС 

№6606/17.02.2020 г. – 18 202лв. 

Заповед №677/18.06.2020г

Сграда „Рибен павилион №12“ със ЗП от 53 

кв.м, с ид. 51500.501.452.6 по КККР на гр. 

Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по 

регулационния план на гр. Несебър, с 

предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 

53 кв.м, площ на чардака/ открита площ/  37 

кв.м., АчОС №6615/17.02.2020 г. – 18 800лв.

Заповед№685/18.06.2020г



Сграда „Рибен павилион №13“, с ид. 

51500.501.452.5 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 50 кв.м,  площ на чардака 

/ открита площ/ 25 кв.м., АчОС 

№6613/17.02.2020 г. – 17 280лв. 

Заповед№686/18.06.2020г 

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №100/24.07.2020г.

Сграда „Рибен павилион №15“, с ид. 

51500.501.452.3 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака 

/ открита площ/ 25 кв.м., АчОС 

№6612/17.02.2020 г. – 15 300лв. 

Заповед №677/18.06.2020г

Сграда „Рибен павилион №16“, с ид. 

51500.501.452.2 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 52 кв.м , площ на чардака 

/ открита площ/ 47 кв.м., АчОС 

№6614/17.02.2020 г. – 18 483лв. 

Заповед №677/18.06.2020г

Сграда „Павилион №17“, с ид. 51500.501.353.1 

по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 

105 по регулационния план на гр. Несебър, с 

предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 

49 кв.м,  площ на чардака /открита площ/  

10кв.м АчОС №6600/17.02.2020 г., – 14 847лв.

Заповед №687/18.06.2020г



Сграда –„Рибен павилион №18“, с ид. 

51500.501.452.1 по КККР на гр. Несебър, 

изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния 

план на гр. Несебър, с предназначение: сграда 

за търговия, със ЗП от 52 кв.м,  площ на чардака 

/ открита площ/ 37 кв.м., АчОС 

№6616/17.02.2020 г. – 17 259лв. 

Заповед №677/18.06.2020г

130 №6/24.04.2020г.

Да се проведе публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на търговски обекти 

разположени в имот с идентификатор 

51500.501.451 по КК на гр.Несебър, оформени  

като “Базар Пристанище”- Несебър – стара част

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено

За Обект №1.1 - закрита площ - 27.30 кв.м,

открита площ - 4.43 кв.м -

Заповед № 642/17.06.2020г.                                         

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №96/24.07.2020г.

За Обект №1.2 - закрита площ - 27.30 кв.м,

открита площ - 4.43 кв.м 

Заповед №17.06.2020г.                                                  

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №97/24.07.2020г.

За Обект №2.1 - закрита площ - 20.40 кв.м,

открита площ - 4.28 кв.м 

Заповед № 639/17.06.2020г.                                           

Договор за наем на общински имот след проведен 

конкурс №98/24.07.2020г.



Обект №2.2 - закрита площ - 17.85 кв.м и 

открита площ - 6.75 кв.м;                 

 Заповед №640/17.06.2020г. Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№110/30.07.2020г.

Обект №3    - закрита площ - 71.00 кв.м и 

открита площ - 34.00 кв.м;                 
Заповед №678/18.06.2020г.

Обект №4.1 - закрита площ - 17.81 кв.м и

открита площ - 3.70 кв.м;
Заповед №641/17.06.2020г.

Обект №4.2 - закрита площ - 17.81 кв.м и

открита площ - 400 кв.м;

Заповед №644/17.06.2020г                                              

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №117/04.08.2020г.

Обект №4.3 - закрита площ - 29.36 кв.м и

открита площ - 5.00 кв.м;

 Заповед №645/17.06.2020г.                                             

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №99/30.07.2020г

Обект №4.4 - закрита площ - 34.60 кв.м и

открита площ - 12.89 кв.м;

Заповед №649/17.06.2020гДоговор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№105/30.07.2020г

Обект №5.1 - закрита площ - 10.56 кв.м и 

открита площ - 14.00 кв.м;         

Заповед №656/18.06.2020г. Договор за наем на 

общински имот, след  проведен конкурс 

№112/30.07.2020г.



Обект №5.2 - закрита площ - 10.56 кв.м и 

открита площ - 14.00 кв.м;         

Заповед №659/18.06.2020г. Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№113/30.07.2020г.

Обект №5.3 - закрита площ - 10.56 кв.м и 

открита площ - 14.00 кв.м;         

Заповед №655/18.06.2020г.  Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№115/30.07.2020

Обект №5.4 - закрита площ - 10.56 кв.м и 

открита площ - 14.00 кв.м;         

Заповед №654/18.06.2020г. Договор за наем на 

общински имот, слес проведен конкурс 

№111/30.07.2020

За Обект №5.5 - закрита площ - 10.56 кв.м,

открита площ - 14.00 кв.м -  3 975 лв. 
Заповед №653/18.06.2020г.

Обект №5.6 - закрита площ - 10.56 кв.м и

открита площ - 14.00 кв.м;

Договор за наем на общински имот, след проведен 

конкурс №109/30.07.2020г.

За Обект №7.1 - закрита площ - 14.88 кв.м и

открита площ - 15.21 кв.м
Заповед № 646/17.06.2020г.

За Обект №7.2 - закрита площ - 11.38 кв.м., 

открита площ - 11.40 кв.м. 
Заповед №647/17.06.2020г.

За Обект №7.3 - закрита площ - 11.38 кв.м., 

открита площ - 11.40 кв.м.

Заповед №648/17.06.2020 Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№114/30.07.2020г.

За Обект №7.4 - закрита площ - 11.38 кв.м., 

открита площ - 11.40 кв.м. 

Заповед №658/18.06.2020 Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№108/30.07.2020г.



За Обект №7.5 - закрита площ - 11.38 кв.м., 

открита площ - 11.40 кв.м. -

Заповед №/652/18.06.2020г. Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№107/30.07.2020г.

За Обект №7.6 - закрита площ - 11.38 кв.м., 

открита площ - 11.40 кв.м. -

Заповед №651/18.06.2020 Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№106/30.07.2020г.

131 №6/24.04.2020г.

Относно приемане на мерки за справяне с

икономическите последици, вследствие на

приетото извънредно положение поради

разпространението на COVID-19

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №696/18.06.2020, Заповед 

№697/18.06.2020, Заповед №698/18.06.2020, 

Заповед №699/18.06.2020, Заповед 

№700/18.06.2020, Заповед №701/18.06.2020,  

Заповед №702/18.06.2020, Заповед 

№703/18.06.2020, Заповед №704/18.06.2020, 

Заповед №705/18.06.2020



132 №6/24.04.2020г.

Обявява за частна общинска собственост, 

поради отпадане на предназначението му по 

чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен 

имот: 352 кв.м. реално обособени части от имот 

с пл.№ 9040, представляващи улично 

пространство, които съгласно ПУП-ПРЗ, 

одобрен с влязла в сила Заповед 

№198/06.04.2004 г. на Кмета на Община 

Несебър, са включени в площта на 

новообразуван УПИ I в кв.106 по плана на гр. 

Несебър, на площ 1241 кв.м. и отреждане: „За 

КОО и базар

Отдел 

"Общинска 

собственост"

В процес на изпълнение

133 №6/24.04.2020г.

Разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна 

предназначението на имот с иденитификатор № 

39164.26.146, с трайно предназначение 

„земеделска земя“ и начина на трайно ползване 

„пасище“, целия на площ от 2000 кв.м., 

находящ се в землището на с. Кошарица, 

местност „Под село“ за неземеделски нужди, 

зона „Жс“, с предназначение „за жилищно 

строителство“, начин на застрояване - 

„свободно“ и установяване на устройствени 

показатели „Кпл = 60%, Кинт = 1,20, 

максимална височина на застрояване Н ≤ 10,00 

м. и минимално озеленяване 40 % и провеждане 

на съответните процедури по ЗОЗЗ.

Отдел 

"Устройство на 

територията"

В процес на изпълнени



134 №6/24.04.2020г.

ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния 

устройствен план – план за регулация и 

застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в 

частта му по отношение на УПИ V-34, 

идентичен с поземлен имот с 

идентификатор №51500.506.66 по 

кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7704 

по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който 

проект се променя номера на имота от УПИ V-

34 на УПИ V-66 в съответствие с 

идентификатора му по кадастрална карта, 

променя се отреждането от „За курортно 

строителство“ в „За курортно и жилищно 

строителство“, запазва се устройствената зона 

„Ок“ и се установяват следните устройствени 

показатели за УПИ V-66 /ПИ 51500.506.66/: 

Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, 

Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ – 

50% и паркиране в имота, съгласно 

приложените чертежи и таблици със 

съответните цветове, сигнатури, надписи и 

размери, неразделна част от решението.

Отдел 

"Устройство на 

територията"

Изпълнено. Обявен в ДВ.



135 №6/24.04.2020г.

Одобрява проект за изменение на подробния

устройствен план – план за регулация и

застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в

частта му по отношение на УПИ І-318,

идентичен с поземлен имот с идентификатор №

51500.507.611, УПИ ІV-318, поземлен имот с

идентификатор № 51500.507.612, УПИ V-318

идентичен с поземлен имот с идентификатор №

51500.507.613 и УПИ VІ-318, идентичен с

поземлен имот с идентификатор №

51500.507.614 по кадастралната карта на гр.

Несебър в кв.4002 по ПУП на к.к. „Слънчев

бряг-запад“.

Отдел 

"Устройство на 

територията"

В процес на изпълнение



136 №6/24.04.2020г.

ОДОБРЯВА, проект за изменение на

подробния устройствен план – план за

застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в

частта му по отношение на УПИ II-303, 

идентичен с поземлен имот с

идентификатор №51500.507.54 в кв. 4103 по 

плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който

проект се променя отреждането на УПИ II-303

/ПИ 51500.507.54/ от „За атракционно

заведение“ в „За друг обществен обект,

комплекс“, въвежда се устройствена зона „Ок“

и се установяват следните устройствени

показатели за УПИ II-303 /ПИ 51500.507.54/:

Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5,

Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ –

50%, съгласно приложените чертежи и таблици

със съответните цветове, сигнатури, надписи и

размери, неразделна част от

решението.Решението може да бъде оспорено

от заинтересованите лица в 30-дневен срок от

обявяването му в ДВ, пред Административен

съд – Бургас.

Отдел 

"Устройство но 

територията"

Изпълнено



137 №6/24.04.2020г.

Дава съгласие кмета на община Несебър да 

издаде заповед за предоставяне и безвъзмездно 

ползване на РИЕ /рекламно-информационни 

елементи/ на територията на община Несебър, 

за срок от 3 /три/ години на ОФК „Несебър“ – 

гр. Несебър, както следва: 3 броя РИЕ – 

Билборд 4м/3м, двустранен, собственост на 

община Несебър, за позиции: І-39 и І-22, к.к. 

„Слънчев бряг“, І-7.1, с. Равда.1.2. 11 броя РИЕ 

– 80/200 см. по схемата на к.к. „Слънчев бряг-

запад“ и

          2 броя РИЕ – 60/200 см. по схемата на гр. 

Несебър-нова част.

Изпълнено

138 №6/24.04.2020г.

Приема годишен отчет за изпълнението на 

общинска програма за опазване на околната 

среда, годишен отчет за изпълнението на 

мерките, заложени в програмата за намаляване 

на нивата на замърсителите в атмосферния 

въздух и достигане на утвърдените норми за 

вредни вещества и отчет за изпълнението на 

плана за действие към програма за управление 

на отпадъците за 2019 година.

Годишният отчет е приет



139 №6/24.04.2020г.

Приема и  съгласува приложената 

допълнителна  скица с позиция № 28/2020 г. за: 

разполагане  по реда на Наредба  № 10 на

Общински съвет – Нсеебър, на един обект за

обслужваща дейност-пчеларство в  ПИ

51500.200.24 „обособен в проекта за реално

ползване като дял І-ви“, по кадастралната

карта  гр. Несебър м. „Баира“.  

Отдел 

"Устройство но 

територията"

Изпълнено

140 №6/24.04.2020г.

Съгласува приложената допълнителна схема №

8 за поставяне на РИЕ – Билборд с размери

400/300 см. на терен общинска собственост на

територята на гр. Обзор в поземлен имот с

иидентификатор № 53045.171.616 по КК и КР

на гр. Обзор, община Несебър.

Отдел 

"Устройство но 

територията"

Изпълнено



141 №6/24.04.2020г.

Общински съвет – Несебър дава съгласие за 

изработването на изменение на ПУП-ПП за 

обект: „Електрозахранване“ по плана на 

местността „Липака“, землище на с. Кошарица, 

идентификатор по КК № 39164.12.25, 

преминаващ през имот № 39164.12.49 по 

кадастралната карта на местността „Липака“, 

землището на с. Кошарица, публична общинска 

собственост с трайно предназначение на 

територията: урбанизирана и начин на трайно 

ползване – за второстепенна улица. Съгласува 

представеното задание, съгласно което трасето 

започва от муфи в мястото на разкъсване на 

вече предвиден кабел между ТП „Тера 3“ и 

БКТП в ПИ № 39164.13.350 в местонст „Кору 

дере“, до БКТП – нов.

Отдел 

"Устройство но 

територията"

Изпълнено

142 №6/24.04.2020г.

Учредява сервитут за  изграждане на обект: 

тръбна разпределителна мрежа - с. Равда” на 

„Равда нет” ЕООД, ЕИК 147096396, със 

седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 

ж.к. „Меден рудник”, бл. 413, вх. 6, ет. 3, ап. 9 

представлявано от управителя Димитър Петров 

Атанасов 

В процес на изпълнение



143 №6/24.04.2020г.

Разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна

предназначението на имот с идентификатор

51500.76.26 по КК, с трайно предназначение на

територията: земеделска и начин на трайно

ползване: нива, целият на площ от 1078кв.м.,

находящ се в землището на гр.Несебър,

м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а

именно отреждане за имота „За автосервиз,

автомивка, обществено обслужване и жилища

за персонал“, зона „Пп” и устройствени

показатели: П застр. ≤ 30%, К инт. ≤ 1,20,

височина на застрояване Н ≤ 10,00м. и П

озел. ≥ 50% и провеждане на съответните

процедури по реда на ЗОЗЗ.

Отдел 

"Устройство но 

територията"

В процес  на изпълнение

144 №6/24.04.2020г.

Дава съгласие за процедиране на изменение на

ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-23 и УПИ ІV-23, в кв.11

по плана на с. Баня, община Несебър – ПИ № №

02703.501.519, 02703.501.520, 02703.501.521 и

02703.501.523 по КК и КР на с. Баня, община

Несебър.

Отдел 

"Устройство но 

територията"

В процес на изпълнение



145 №6/24.04.2020г.

Допуска     поправка на очевидна фактическа

грешка в решение № 1027 от протокол №

36/27.03.2019 г. на Общински съвет – Несебър,

на страница 1, ред 12, вместо «…….ПИ №

61056.45.104 с площ 10 кв.м., с начин на трайно

предназначеие на територията «Урбанизирана»

и начин на трайно ползване «За съоръжение на

канализация», частна общинска

собственост….», да се чете «…….ПИ №

61056.48.104 с площ 4 311 кв.м. с начин на

трайно предназначение на територията

«Земеделска» и начин на трайно ползване «За

селскостопански, горски, ведомствен път»,

публична общинска собственост ……».

Изпълнено

146 №6/24.04.2020г.

Дава съгласие за процедиране и одобряване на

представения проект, с който се предвижда

провеждане на вътрешните регулационни

линии на УПИ ХІІІ-общ. към УПИ І, УПИ ІІ и

УПИ ХІІ и улична регулационна линия по

имотни граници, по кадастралната карта на

имот с идентификатор № 53045.501.98. Площта

на УПИ ХІІІ-общ. се променя от 493 кв.м. на

483 кв.м. Не се променя отреждането на имота

„За жилищно строителство“ и устройствена

зона „Жм“.

Отдел 

"Устройство но 

територията"

В процес на изпълнение



147 №6/24.04.2020г.

Дава съгласие за процедиране и одобряване на

представения проект за изменение на ПУП – ПЗ

за УПИ XIII-общ. в кв.5 по плана на гр.Обзор,

община Несебър /ПИ с идентификатор

53045.502.27 по КК на гр. Обзор, община

Несебър/, с който се предвижда промяна на

устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“,

като отреждането се запазва „За жилищно

строителство“ и начина на застрояване –

„свързано“ и установяване на следните

устройствени показатели: Пзастр ≤ 60%; Кинт.

≤ 1.80; максимална височина на застрояване Н

≤ 10.50м.  и Позел. ≥30%. 

Отдел 

"Устройство но 

територията"

В процес на изпълнение

148 №6/24.04.2020г.

Допуска поправка в Решение № 1079 от

Протокол № 38/16.05.2019 г. на Общински

съвет – Несебър, като на ред шести,

вместо „……от ул. „Рибарска“ /ПИ

53045.501.449 по КК/, да се чете „…….от ул.

„Рибарска“ /ПИ 53045.502.488 по КК/.

Изпълнено

149 №6/24.04.2020г.

О Д О Б Р Я В А  ПУП-Парцеларен план за 

елементи на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираните територии 

– обект: „Изграждане на главен водопровод НВ 

„Обзор“ V=4500 м3 до резервоар 

„Септемврийче“.

Отдел 

"Устройство но 

територията"

Изпълнено. Обявено в ДВ.



150 №6/24.04.2020г.

Одобрява ПУП-Парцеларен план за елементи

на техническата инфраструктура извън

границите на урбанизираните територии –

обект: „Реконструкция на довеждащи

колектори от КПС 1 до ПСОВ – гр. Обзор: 1.

Напорни колектори – 2 броя, PEHD от КПС 1

до изливна шахта; 2. Гравитачен колектор /GRP

DN 600/ от изливна шахта до събирателна

шахта; 3. Гравитачен колектор от събирателна

шахта до КПС 2 /GRP DN 800/; 4. Напорен

колектор /DN 560 PEHD/ от КПС 2 до ПСОВ

„Обзор“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Отдел 

"Устройство но 

територията"

Изпълнено. Обявено в ДВ.

151 №6/24.04.2020г.

Съгласува приложената  допълнителна скица  с

позиции, както следва: Скица с позиции

№ 24 /2020 г за поставяне на преместваеми

търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във

връзка с чл.17, ал.2 от Наредба № 10 за реда и

условията за поставяне и премахване на

преместваеми обекти, рекламно-

информационни и монументално-декоративни

елементи на територията на община Несебър, за

гр. Обзор, в поземлени имоти, описани в

скицата, неразделна част от  решението.

Отдел 

"Устройство но 

територията"

Изпълнено



152 №6/24.04.2020г.

Относно съгласуване на допълнителни скици с

позиции № 19, № 20, № 21, № 22 и № 23 за 2020 

г. за преместваеми обекти по реда на чл.56 от

ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински

съвет – Несебър и схема № 16/2020 г., по реда

на чл.5 ал.1 от Наредба № 2 на Общински съвет

– Нсеебър, за гр. Обзор.

Отдел 

"Устройство но 

територията"

Изпълнено

153 №6/24.04.2020г.

Допуска поправка на очевидна фактическа

грешка в решение № 910 от протокол №

32/19.11.2018 г. на Общински съвет – Несебър,

на страница 3, ред 14, вместо „….5 кв.м. от ПИ

№ 51500.74.24…..“, да се чете „…….5 кв.м. от

ПИ № 51500.74.25…..“ и на ред 15, вместо

„……14 кв.м. от ПИ № 51500.74.25 ……….“, да

се чете „………14 кв.м. от ПИ №

51500.74.63……“.

Общински съвет Изпълнено



154 №6/24.04.2020г.

Дава съгласие да бъде изработен и процедиран

изменение на ПУП-план за регулация и

застрояване на к.к. «Слънчев бряг-Запад», в

частта му по отношение на УПИ VІ-общ.,

идентичен с поземлен имот с идентификатор №

51500.506.564 и част от локална улица,

представляваща поземлен имот с

идентификатор № 51500.506.561 по

кадастралната карта на гр. Несебър в кв.4201,

по плана на к.к. «Слънчев бряг-Запад», с цел

урегулиране на новопопълнен в КККР поземлен

имот с идентификатор № 51500.506.580, по

кадастралната карта на гр. Несебър.

Отдел 

"Устройство на 

територията"

В процес на изпълнение

155 №6/24.04.2020г.

Да се проведе публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на част от общински имот на 

площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв. м., 

ситуирани по схема в югоизточната част от 

двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за 

атракционна дейност – детски комплекс – 

„Лунапарк” в УПИ І – общ. кв. 27 по плана на 

гр. Обзор 

Отдел 

"Устройство но 

територията"

Изпълнено



156 №6/24.04.2020г.

Освобождава от заплащане на такса за

автогарово обслужване, включващо

преминаване, престой и заверка на пътен лист

при всяко тръгване на автобусите, „ДИ ЕС

БУС” ЕООД, ЕИК 201699295, за периода от

13.03.2020 г. до 13.06.2020 г., за всички курсове

извършени по всички автобусни линии, по

които дружеството е превозвач.утвръждава

промените в маршрутните разписания на

градските линии - № 1 и № 2 и

междуселищните превози за с. Гюльовца –

Слънчев бряг АГ – гр. Несебър – стара част, с.

Кошарица – Слънчев бряг АГ – гр. Несебър –

стара част и гр. Свети Влас – Слънчев бряг АГ –

гр. Несебър – стара част, всичките за зимен

период /от 01.10. до 31.05./ съгласно

приложение № 1 към настоящото Решение.

Изпълнено



157 №7/23.06.2020г.

Приема докладите за осъществените читалищни 

дейности в изпълнение на програмата за 

развитие на читалищната дейност на: Народно 

читалище «Яна Лъскова-1905» гр. Несебър,  

Народно читалище  «Изгрев 1927» гр.Обзор, 

Народно Читалище «Саморазвитие-1950» с. 

Тънково, Народно читалище «Зора-1928» с. 

Оризаре, Народно читалище «Светлина-1928» с. 

Гюльовца, Народно читалище «Гоце Делчев-

1943» с. Равда, Народно читалище «Светлина-

1928с. Кошарица, Народно читалище «Пробуда-

1938» гр. Свети Влас, Народно читалище 

«Георги Сава Раковски-2013» с. Раковсково, 

Народно читалище «Пробуда 2016» с. Баня.

  

Докладите са приети

158 №7/23.06.2020г.

Приема годишен доклад за наблюдение на

изпълнението на Общински план за развитие на

община Несебър – 2014-2020 г., за периода

01.01.-31.12.2019 г.

Планът е приет

159 №7/23.06.2020г.

Приема, Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №1 за осигуряване на обществения 

ред, спокойствието и сигурността на 

гражданите, за опазване на общинската 

собственост и околната среда, за безопасността 

на движение на територията на община Несебър 

Наредбата е приета



160 №7/23.06.2020г.

Общински съвет - Несебър предоставя на

„ВиК” ЕАД – Бургас за стопанисване,

поддържане и експлоатация описаните по –

горе ВиК съоръжения въведени в експлоатация

с Разрешение за ползване № 327/21.03.2018 год.

на Началника на ДНСК и Разрешение за

ползване № ДК – 07 – Б 155/27.06.2013 год. на

началника на РО НСК – Бургас, РДНСК –

Югоизточен район, съгласно сключения

Договор за стопанисване, поддържане и

експлоатация на ВиК системи и съоръжения

между Асоциацията по ВиК и действащия на

обособената територия ВиК оператор.

161 №7/23.06.2020г.

Общински съвет - Несебър приема направения

по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА отчет за

дейността на Общински съвет-Несебър и

неговите комисии  за периода от м. ноември

2019 г.  до м. май 2020 г.

Отчетът е приет

162 №7/23.06.2020г.

Приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 11 за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Несебър

Наредбата е приета



163 №7/23.06.2020г.

Приема Наредба за условията и реда за

финансиране и подпомагане на физическата

активност, физическото възпитание и спорта в

община Несебър, в представения коригиран

вариант, неразделна част от настоящото

решение.

Наредбата е приета

164 №7/23.06.2020г.

Приема  Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 2 за реда и условията за провеждане 

на търговска дейност на открито на територията 

на община Несебър 

Наредбата е приета

165 №7/23.06.2020г.

Относно окончателен годишен план на бюджет

2019 г. и отчет на бюджета за 2019 г. на община

Несебър.

Отчетът е приет



166 №7/23.06.2020г.

Дава съгласие Община Несебър да 

кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ по схема BGENVIRONMENT-2.003 - 

„Малка грантова схема за мерки за намаляване 

на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система 

за оценка, мониторинг и управление на 

морските води от Програма: „Опазване на 

околната среда и климатични промени“ с 

проектно предложениеНамаляване на 

отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез 

акции за почистване и кампании за повишаване 

на съзнанието на местното население: опазване 

на морското природно и културно наследство 

като обществена отговорност и ресурс за 

местния традиционен поминък“

Отдел 

"Европейски 

политики и 

практики"

Изпълнено.

Община Несебър е кандидатствала



167 №7/23.06.2020г.

Одобрява финансовото участие на Община

Несебър за изпълнение на „ Инженеринг 

(проектиране и изграждане) на Фаза 2 от

експлоатацията на регионално предприятие за

управление на отпадъците „Братово –запад“ –

Клетка № 2, ретензионен басейн за

инфилтратни води РБ2, довеждаща и

обслужваща инфраструктура на Клетка 2,

отводнителна площадкова инфраструктура за

бъдещата Клетка №3 и реконструкция и

разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически

инвестиционен проект за рекултивация на

клетка 1“  в размер до 2 428 750,57 лв. (два

милиона четиристотин двадесет и осем

хиляди седемстотин и петдесет лева и 57

стотинки),  представляващо 30,39 % от

стойността на сключения договор с ДДС.

Отдел 

"Европейски 

политики и 

практики"

В процес на изпълнение



168 №7/23.06.2020г.

Изменя Решение № 131 от Протокол № 

5/16.03.2016 г., изменено с Решение № 

86/Протокол № 5/16.04.2020 г., отнасящи се за 

Договор за кредит № 859/08.04.2016 г., 

отпуснат на община Несебър от „Фонд Флаг“ 

ЕАД.            Било :  Срок на погасяване - до 

25.06.2021 г., с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такси за 

предсрочно погасяване;Става:  Срок на 

погасяване- до 25.03.2022 г., с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такси за предсрочно погасяване;

Наложените мерки за борба с пандемията 

COVID-19 силно ограничиха стопанската 

дейност на територията на Република България, 

както и възможностите за генериране на 

приходи в бюджета на Община Несебър от  

данъци, такси, наеми и други публични 

вземания. Поради кратките срокове за 

предоговаряне на договора за кредит, на 

основание чл.60 от АПК, Общински съвет - 

Несебър

Решението е изменено



169 №7/23.06.2020г.

Изменя Решение № 133 от Протокол № 

5/16.03.2016 г., изменено с Решение № 

87/Протокол № 5/16.04.2020 г., отнасящи се за 

Договор за кредит № 253/08.06.2016 г., 

отпуснат на община Несебър от „Уникредит 

Булбанк“ АД, както следва:Било :  Срокът за 

плащане на главницата е 7 години и 3 месеца.            

Става:  Срокът за плащане на главницата е 8 

години.

Наложените мерки за борба с пандемията 

COVID-19 силно ограничиха стопанската 

дейност на територията на Република България, 

както и възможностите за генериране на 

приходи в бюджета на Община Несебър от  

данъци, такси, наеми и други публични 

вземания. Поради кратките срокове за 

предоговаряне на договора за кредит, на 

основание чл.60 от АПК, Общински съвет - 

Несебър. 

           

Решението е изменено

170 №7/23.06.2020г.

Отпуска средства за нуждите на сдруженията с 

нестопанска цел, развиващи дейности на 

територията на община Несебър

Финансов 

контрольор

„Дружество на инвалидите Обзор” – гр.Обзор – 

4 000 лв
Неизплатени

СНЦ „ БЧК – Филиал - Несебър – 6 000 лв. Изплатени

СНЦ „Тракийско дружество Несебър” – гр. 

Несебър – 6 000 лв.
Изплатени



„МКББ Тодор Александров” – гр. Несебър – 4 

000лв.
Изплатени

СНЦ ”Вардарско слънце” – гр. Несебър – 3

000лв.
Неизплатени

Клуб художествена гимнастика „Черноморец” – 

гр.Бургас,  – 3 000 лв.
Неизплатени

„Общинска организация на съюза на

инвалидите” - Несебър – 7 000 лв.
Изплатени  3500 лв

Гръцко Дружество „Месамбрия” гр. Несебър –

3 000 лв.
Неизплатени

Демократичен съюз на жените – Несебър – 2 

000 лв.
Изплатени

Общински театър - Несебър – 20 000 лв. Изплатени

Ловно-рибарско дружество „Несебър” – 5 000

лв.
Неизплатени

Ловно-рибарско сдружение „Балкан - 2012” – 5 

000 лв
Изплатени

СНЦ «Дамски клуб - Несебър» - гр. Несебър –

4 000 лв
Изплатени

«Сдружение на занаятчиите и творците в 

община Несебър» - гр. Несебър – 3 000 лв.
Неизплатени

«Движение на жените от община Несебър» -

2 000 лв.
Изплатени



СНЦ «Регионално сдружение на занаятчиите –

Несебър» – 3 000 лв.
Изплатени

Дамски клуб – «Монро» гр. Обзор – 4 000 

лв.        
Изплатени

Общинска организация Движение Русофили –

Несебър – 2 000 лв.
Изплатени

Общинска организация на Съюза на офицерите

и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ -

1 000 лв.

Изплатени

СНЦ «Клуб ветерани Обзор» - 2 000 лв. Неизплатени

Сдружение с нестопанска цел «Делфин Обзор» -

гр. Обзор - 4 000 лв.
Изплатени

Терпсихора» - танцово студио «Импулс» - гр.

Свети Влас – 2 000 лв.
Изплатени

Регионална организация на слепите към съюза

на слепите в България – 3 000 лв.
Изплатени

Сдружение „Местна младежка организация –

МОРАЛ“ – 2 000 лв.
Изплатени

Сдружение „Несебър АРТ“ – 3 000 лв. Изплатени

Дружество на несебърските художници – 3 000

лв.
Неизплатени



Сдружение „Контролен граждански блок“ –

1 500 лв.
Изплатени

Сдружение „Клуб Би Лейди“ – 2 000 лв. Изплатени

171 №7/23.06.2020г.
Общински съвет – Несебър отпуска финансова 

помощ 
Изплатени

172 №7/23.06.2020г.

Дава съгласие да се проведе процедура по

провеждане на публичен търг с явно наддаване

за продажба на автомобили, собственост на

община Несебър, по реда на чл.69-чл.77 и

раздел ІІ от Наредба № 5 на Общински съвет –

Несебър.

173 №7/23.06.2020г.

Утвърждава годишна субсидия за ОФК

„Несебър” – гр. Несебър в размер на 322 000

/триста двадесет и две хиляди/ лева, от които

100 000 лв./сто хиляди лева/, изплатени

авансово, с която приоритетно да се финансира

дейността на Детско юношеската школа към

ОФК „Несебър»

Финансов 

контрольор
Изпълнено

Утвърждава средства в общ размер на 256 550 

/двеста петдесет и шест хиляди и петсотин и 

петдесет/ лева, съобразно получените точки на 

спортните клубове по 

Сдружение „Тенис Академия Несебър” - 7 000

лв.
Изплатени



ФК „Свети Влас” - 4 200 лв. Изплатени

ФК „ Черноморски спортист”  - 18 200 лв. Изплатени

Хандбален клуб „Петър Бабев” Несебър –

14 000 лв.
Изплатени

ФК „Равда” -  4 900 лв. Изплатени

Спортен Клуб „ Бушидо” –  21 000лв. Изплатени

„ Уиндсърф клуб Обзор” –  1 050 лв. Неизплатени

СК по водни спортове „Месембрия” -10 500лв. Изплатени

ОВК „ Несебър - 2000”  - 35 000лв. Изплатени

„Фехтовален клуб Несебър” - 3 500 лв. Изплатени

„Несебър Мото” – 7 000лв Неизплатени

Колоездачен клуб Несебър - 28 000 лв. Изплатени

Яхт и сърф клуб Несебър 2009”  - 7 000 лв. Изплатени

 Клуб по спортни танци „Несебър”  - 14 000 лв. Изплатени

Мото клуб Обзор - 3 500 лв. Изплатени



СК по подводен риболов Несебър -10 500 лв. Изплатени

„ Несебър Яхт Клуб” - 2 100 лв. Изплатени

СК Баскетбол Несебър  - 21 000 лв. Изплатени

СК по художествена гимнастика  - 4 200 лв. Неизплатени

СК Киокушинкайкан - Несебър - 4 900 лв. Изплатени

СК Сентоки - Обзор - 4 900 лв. Изплатени

СК по бойни спортове Несебър - 3 500 лв. Изплатени

ФК „Атлетик-2014“  - 8 400 лв Изплатени

Тенис клуб „Егалите“ - 3 500 лв. Изплатени

Стрелкови клуб Несебър - 7 000 лв. Изплатени 3500 лв

Клуб по Лека атлетика „Несебър 1971” - 2 100

лв.
Изплатени

„Спортен клуб по баскетбол Свети Влас” -

5 600 лв.
Изплатени



174 №7/23.06.2020г.

Относно приемане на мерки за подкрепа на бизнеса

за справяне с икономическите последици,

вследствие на пандемичната обстановка в резултат

на COVID-19.За периода от 01.07.2020 г. до

31.12.2020 г. размера на дължимия наем за отдаване

на сгради и помещения в тях - общинска

собственост, предоставени за стопанската дейност:

търговия и ресторантьорство, както и на имотите –

общинска собственост предоставени за разполагане

на атракционни съоръжения се намалява с 50%.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено

175 №7/23.06.2020г.

Да се проведе публичен търг с явно наддаване 

за отдаване под наем на поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 73571.48.204 по КК 

и КР на с.Тънково, м.”Дядо Ивановата чешма”, 

трайно предназначение – Земеделска,  начин на 

трайно ползване – Друг вид земеделска земя, 

VІІІ категория, на площ от 4377кв.м

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено                                   Заповед № 

1070/28.07.2020г.                                    Заповед 

№1316/26.08.2020                                       Договор за 

наем на общински имот, след проведен търг 

№161/15.09.2020г



176 №7/23.06.2020г.

Да се учреди на Илю Богданов Петков,  с 

постоянен адрес гр.Несебър, к-с ”Старият

възел” бл.1, ап.16, възмездно право на

ползване за разполагане на постоянен пчелин

върху общински земеделски имот

представляващ Дял  ІІ на площ 800кв.м. от

поземлен имот с кадастрален идентификатор

51500.22.181 по КК и КР на гр.Несебър, реално

обособени съгласно приложената скица проект

за реално ползване, находящ се в

м.”Бостанлъка”, с начин на трайно ползване –

Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, целия

на площ 4528 кв.м., АОС №6158/19.05.2020г.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено                                                    Заповед 

№1005/22.07.2020г  Договор №94/за учредяване на 

право на ползване върху недвижим имот, частна 

общинска собственост №94/23.07.2020г

178 №7/23.06.2020г.

Обявява за частна общинска собственост, 

поради отпадане на предназначението им по 

чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен 

имот, а именно: 42 кв.м. реално обособени 

части от имот с кадастрален идентификатор 

11538.501.478 по кадастралната карта на гр. 

Свети Влас, които съгласно изменение на ПУП-

ПРЗ, одобрен с влязла в сила Заповед 

№211/20.02.2020 г. на Кмета на Община 

Несебър са включени в площта на 

новообразуван УПИ  III-140 в кв.5 по плана на 

гр. Свети Влас, урегулиран на площ от 922 

кв.м., колкото е и площта по кадастрална карта 

на имот с идентификатор 11538.501.140 по 

КККР на гр. Свети Влас.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

В процес на изпълнение



179 №7/23.06.2020г.

Да се продаде имот общинска собственост, 

представляващ УПИ І-общ., кв.55 по плана на 

гр.Несебър целия на площ от 1097 /хиляда 

деветдесет и седем/ кв.м, с начин на трайно 

ползване „За друг обществен обект, комплекс“, 

с кадастрален идентификатор 51500.502.540 по 

КК на гр.Несебър, АОС №6550/06.11.2018г. на 

«Естреа» ЕООД, ЕИК 131069951, 

представлявано от Николай Георгиев Колев - 

едноличен собственик, със седалище и адрес на 

управление гр.София, район Витоша, 

кв.«Павлово», ул. «Белмекен» №8, ет.4, в 

качеството му на собственик на 

законопостроените сгради в имота  за сумата от  

161445 лв. /сто шестдесет и една хиляди 

четиристотин четиридесет и пет лева/ без 

ДДС.»

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №1072/28.07.2020г.



180 №7/23.06.2020г.

Да бъде учредено от Кмета на Общината право 

на строеж на Данаила Димитрова Тодорова, с 

адрес гр. Несебър, ул. «Струма» № 12, ет.2, за 

пристрояване на самостоятелен обект с 

идентификатор 51500.502.6.58.1 в 

съществуваща жилищна сграда с кадастрален 

идентификатор 51500.502.6.58 по КК на гр. 

Несебър, изградена в УПИ І-общ, кв.76 по 

плана на гр. Несебър (АОС 

№6630/15.04.2020г.), въз основа на което и 

съгласно одобрен на 04.03.2020 г. идеен проект, 

ще се изгради пристройка на кота 0,00 с площ 

от 18,31 кв.м, като площта на самостоятелния 

обект в сградата ще се промени на 77,94 

кв.м.Общински съвет – Несебър определя цена 

на правото на пристрояване по т.2 в размер 3 

820,80 лв./три хиляди осемстотин и двадесет 

лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.”

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №1073/28.07.2020г.



181 №7/23.06.2020г.

Да се проведе публично оповестен конкурс за

отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на

Кабинет №42 /помещение №42 по арх.проект/-

лекарски кабинет на площ от 17 кв.м, както и

манипулационна /помещение №27 по

арх.проект/ на площ от 12 кв.м, която се ползва

съвместно от наемателите на специализираните

кабинети, находящи се на второ ниво в

„Здравна къща“ - Несебър, с идентификатор

51500.502.454.1 по КККР на гр.Несебър, АпОС

№1876/02.03.2004г., с начална конкурсна

месечна наемна цена в размер на 123,60 лв. с

ДДС, определена съгласно Приложение №1 към

чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС –

Несебър.

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Заповед №1387/16.09.2020

182 №7/23.06.2020г.

 Стоматологичен кабинет, находящ се в сграда

с кадастрален №18469.50223.3 по кадастралната

карта на с.Гюльовца, представляваща южно

крило на Административна сграда за

комплексно и здравно обслужване на

населението в УПИ I, кв.23, АпОС

№2370/17.04.2006г., с полезна площ от 21.24

кв.м. /помещение 5а по арх.проект/, ведно с 6,1

кв.м ид.части от общите части на сградата с

начална конкурсна месечна наемна цена в

размер на 113.52 лв. /сто и тринадесет лева и

петдесет и две стотинки/ с ДДС;

Отдел 

"Общинска 

собственост"

Изпълнено                                   Договор за наем на 

общински имот, след проведен конкурс 

№163/24.09.2020г



183 №7/23.06.2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП- парцеларен план за определяне на трасе и

сервитути за питеен водопровод за захранване

на поземлен имот с идентификатор

73571.27.149 по кадастралната карта на

с.Тънково, м.“Боруна“.

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

Изпълнено Обявено в ДВ

184 №7/23.06.2020г.

Дава съгласие за процедиране на изменение на

ПУП-ПР за УПИ І-общ. в кв.39, като

регулационните граници се провеждат по

имотните граници на ПИ № 18469.501.396 по

влязла в сила КК на с. Гюльовца.

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

В процес на изпълнени

185 №7/23.06.2020г.

Приема и съгласува приложената схема 

№11/2020 г., за бюст паметник на Удроу 

Уилсън /двадесет и осмият /1913-1921/ 

президент на САЩ в ПИ № 11538.502.292 по 

КККР на гр. Свети Влас – юг, в имот общинска 

собственост с отреждане за „второстепенна 

улица“

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

Изпълнено



186 №7/23.06.2020г.

Относно одобряване на задание за проектиране

и разрешаване изработването на ПУП-

парцеларен план за обект на техническата

инфраструктура извън границите на

урбанизираните територии, обект: „Външно ел.

захранване на „Обреден дом“ към гробищен

парк – Несебър в ПИ с идентификатор по

одобрена КК № 51500.74.142“, землище гр.

Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а

от ЗУТ.

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

В процес на изпълнение

187 №7/23.06.2020г.

Относно даване съгласие за допускане,

изработване и изменение на ПУП-план-схеми за 

обект на техническата инфраструктура

„Външно ел. захранване на „Обреден дом“ към

гробищен парк – Несебър в ПИ с

идентификатор по одобрена КК №

51500.74.142“, землището на гр. Несебър,

местност „Кокалу“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и

т.8, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

В процес на изпълнение



188 №7/23.06.2020г.

Относно одобряване на проект за ПУП-

парцеларен план за елементи на техническата

инфраструктура извън границите на

урбанизираните територии за обект

„Осигуряване на транспортно обслужване“ за

поземлен имот с идентификатор №

51500.43.32, засягащо поземлени имоти с

идентификатори №№ 51500.43.21, 51500.43.23,

51500.203.7 по кадастралната карта на гр.

Несебър, местност „Инджекьойско блато“, на

основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.  

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

В процес на изпълнение

189 №7/23.06.2020г.

Относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ

за промяна предназначението на имот с

идентификатор № 51500.76.96 по кадастралната

карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“,

община Несебър, за неземеделски нужди, по

реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

В процес на изпълнение



190 №7/23.06.2020г.

Относно одобряване на задание за проектиране 

и разрешаване изработване на  ПУП - 

парцеларен план за елементи на техническата 

инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии – обект: „Външно 

ел. захранване на жилищни сгради, подобект: 

Кабел 0,4кV“ за поземлен имот с 

идентификатор № 51500.18.6 по кадастралната 

карта на гр. Несебър, м.“Бостанлъка“ по реда на 

чл.124а от ЗУТ.

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

В процес на изпълнение

191 №7/23.06.2020г.

Относно одобряване на задание за проектиране

и разрешаване изработване на ПУП -

парцеларен план за елементи на техническата

инфраструктура извън границите на

урбанизираните територии – обект: „КСН ТП

“Инджекьой 3“ – муфи с кабел СН ТП

“Лоцман“ – ТП “Инджекьой 1“ в ПИ №

51500.56.21 и ПИ № 51500.56.44 по

кадастралната карта на гр. Несебър, м.

“Инджекьойско блато,“ по реда на чл.124а от

ЗУТ.

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

В процес на изпълнение



192 №7/23.06.2020г.

Одобрява ПУП - парцеларен план за елементи

на техническата инфраструктура извън

границите на урбанизираните територии –

обект: „Външно ел. захранване на апартаментен

хотел сграда „Б” в поземлен имот с

идентификатор № 51500.84.40 по кадастралната

карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание

чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

Изпълнено. Обявено в ДВ

193 №7/23.06.2020г.

Одобрява ПУП – парцеларен план извън

границите на урбанизираните територии –

обект: „Укрепване на свлачище в ПИ №

53045.140.1, ПИ № 53045.140.544, ПИ №

53045.521.517 и ПИ № 53045.531.507 по КК на

гр. Обзор, община Несебър”, на основание

чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

Изпълнено. Обявено в ДВ

194 №7/23.06.2020г.

Общински съвет - Несебър приема и съгласува 

приложената допълнителна схема с №25/2020 г. 

за слънцезащитна тента пред заведение за бързо 

обслужване в УПИ ІV, кв.4003 по плана на к.к. 

«Слънчев бряг-запад“ с идентификатор  ПИ № 

51500.507.68 по КККР на к.к. «Слънчев бряг-

запад», в имот общинска собственост с 

отреждане за «второстепенна улица»

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

Изпълнено

195 №7/23.06.2020г.

Одобрява  ПУП-парцеларен план за линеен 

обект: „Реконструкция на главен водопровод за 

гр. Несебър, землище с. Равда, землище гр. 

Несебър, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

Изпълнено. Обявено в ДВ



196 №7/23.06.2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП - парцеларен план за линеен обект:

„Главен водопровод от напорен резервоар

„Стролата“ в ПИ 61056.22.110 по КК на с. Равда

до съществуващ водопровод за гр.Ахелой”.

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

Изпълнено. Обявено в ДВ

197 №7/23.06.2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

ОДОБРЯВА:ПУП - парцеларен план за линеен

обект: „Реконструкция на главен водопровод от

напорен резервоар „Стролата“ до включване в

съществуващ водопровод за к.к „Слънчев бряг“

и гр.Несебър.

Отдел 

"Устройство на 

теритирията"

Изпълнено. Обявено в ДВ


