ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.04.2009 г. (вторник) от 15:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по транспорт и съобщения.
Присъстват: Павел Маринов – Председател, Иван Вълков – зам.председател и
членовете: Петко Петков, Иво Лазаров, Антоанета Събкова, Георги Минков упълномощен
от Венцислав Чамурджиев и Дина Димитрова.
Отсъстващи –няма.
Заседанието откри и води Председателят на постоянната комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас относно:
Правила за изграждане на обекти на общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура и присъединителните проводи за строежите на територията на Община
Бургас.
2.Докладна записка от Валери Симеонов – общински съветник от ПП АТАКА
относно: Проблемите на пътния трафик в гр.Бургас.
3.Докладна записка от Инициативния граждански комитет к/с „Меден рудник” Бургас относно: Нерешени проблеми в к/с „Меден рудник”.
4.Декларация от Инициативния граждански комитет на к/с „Меден рудник”.
5.Становище от „Бургасбус” ЕООД относно: Заявление от председателите на
доброволни сдружения „Каптаж – 1, 2, 3”, с.Изворище, Община Бургас във връзка с
Протокол №26/10.03.2009 г. на ПК по Общинска собственост и стопанска политика при
общински съвет гр.Бургас.
6.Молба от собственици на поземлени имоти, намиращи се в гр.Бургас,
Промишлена зона „Север” относно: Изграждането на пътен възел тип „Детелина”,
представляващ по т.нар. „малък обход” с цел изнасянето от централната градска част на
трафика па Черноморието.
7.Разглеждане на списък от предложения от Регионален съюз на
автоинструкторите за оптимизация на пътния трафик.
По т. 1 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения разгледа внесената Докладна
записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас относно: Правила за
изграждане на обекти на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
и присъединителните проводи за строежите на територията на Община Бургас.
След разискванията единодушно със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0 гл.”въздържали
се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
1.Подкрепят докладната записка и проекта за решение.
2.Да бъде направено предложение от Община Бургас, чрез средствата за масова
информация, към неправителствените организации, същите да направят предложение
за експерти, които да бъдат определени като контролиращи лица за правилното
изпълнение в предвидените действия в Правилата. Техните функции и правомощия ще
бъдат определени допълнително като текст в Правилата.

По т. 2 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения разгледа внесената Докладна
записка от Валери Симеонов – общински съветник от ПП АТАКА относно:
Проблемите на пътния трафик в гр.Бургас.
След разискванията единодушно със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0 гл.”въздържали
се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Изпращат на общинска администрация за изпълнение.
По т. 3 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения разгледа внесената Докладна
записка от Инициативния граждански комитет к/с „Меден рудник” - Бургас
относно: Нерешени проблеми в к/с „Меден рудник”.
След разискванията единодушно със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0 гл.”въздържали
се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Изпращат на общинска администрация
По т. 4 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения разгледа внесената
Декларация от Инициативния граждански комитет на к/с „Меден рудник”.
След разискванията единодушно със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0 гл.”въздържали
се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
По т.1 изпраща за становище до „Бургасбус” ЕООД, а за другите точки, до
общинската администрация по компетентност.
По т. 5 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения разгледа внесеното Становище
от Бургасбус относно: Заявление от председателите на доброволни сдружения
„Каптаж – 1, 2, 3”, с.Изворище, Община Бургас във връзка с Протокол №26/10.03.2009
г. на ПК по Общинска собственост и стопанска политика при общински съвет
гр.Бургас.
След разискванията единодушно със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0 гл.”въздържали
се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Приема за сведение.
По т. 6 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения разгледа внесената Молба от
собственици на поземлени имоти, намиращи се в гр.Бургас, Промишлена зона
„Север” относно: Изграждането на пътен възел тип „Детелина”, представляващ по
т.нар. „малък обход” с цел изнасянето от централната градска част на трафика па
Черноморието.
След разискванията единодушно със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0 гл.”въздържали
се”, Комисията прие следното

РЕШЕНИЕ:
Приема за сведение, като подкрепя инвестиционните намерения на Община
Бургас.
По т. 7 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения обсъди предложения от
Регионален съюз на автоинструкторите за оптимизация на пътния трафик. В
резултат на това бяха взети следните решения:
I Препоръчва: С заповед на Кмета на гр.Бургас да се създаде комисия в състав:
1. Мария Петкова – гл.експерт ПУМ
2. Г.Драгнева – гл.експерт „Транспорт”
3. Ж.Сарафова – гл.експерт „Безопасност на движението”
4. Георги Гелев и Веселин Димитров – КАТ
5. Георги Георгиев – председател на Сдружението на автомобилистите, Емил
Ковачев – зам.председател, Дойчо Пеев
6. ПК по Транспорт и съобщения към ОбС – Бургас: Повел Маринов –
Председател Иван Вълков – зам.председател и членовете: Петко Петков, Иво
Лазаров, Антоанета Събкова, Венцислав Чамурджиев и Дина Димитрова.
II Задачи на комисията:
1. Да се направи оглед и списък на конфликтните точки на транспортната система
в гр.Бургас.
2. Да се направи предложение за преодоляване на конфликтните моменти и
оптимизиране на използването на съществуващите средства и елементи от
техническата инфраструктура на общата транспортна схема на Общината.
3. Препоръките да бъдат групирани в две групи: от организационен характер и от
инвестиционен характер.
4. След приключване на работата, справката от дейността на комисията да се внесе
в ПК по Транспорт и съобщения придружена със становище от дирекция
„Бюджет и финанси” за възможностите за изпълнение.
5. Срок на изпълнение 30 май 2009 г.
6. Контрол по изпълнение …………………………..

Председателят на ПК по транспорт и съобщения, закри заседанието в 16:45
часа, поради изчерпване на дневния ред.

Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ Павел Маринов /

Препис извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 14.04.2009 г. (вторник) от 15:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по транспорт и
съобщения.
Присъстват: Павел Маринов – Председател, Иван Вълков – зам.председател и
членовете: Петко Петков, Иво Лазаров, Антоанета Събкова, Георги Минков
упълномощен от Венцислав Чамурджиев и Дина Димитрова.
Отсъстващи –няма.
Заседанието откри и води Председателят на постоянната комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас относно:
Правила за изграждане на обекти на общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура и присъединителните проводи за строежите на територията на Община
Бургас.
………………………………………………………………………………………………
По т. 1 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения разгледа внесената Докладна
записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас относно: Правила за
изграждане на обекти на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
и присъединителните проводи за строежите на територията на Община Бургас.
След разискванията единодушно със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0 гл.”въздържали
се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
1.Подкрепят докладната записка и проекта за решение.
2.Да бъде направено предложение от Община Бургас, чрез средствата за масова
информация, към неправителствените организации, същите да направят предложение за
експерти, които да бъдат определени като контролиращи лица за правилното изпълнение
в предвидените действия в Правилата. Техните функции и правомощия ще бъдат
определени допълнително като текст в Правилата.
………………………………………………………………………………………………….

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ Павел Маринов /

Препис извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 14.04.2009 г. (вторник) от 15:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по транспорт и
съобщения.
Присъстват: Павел Маринов – Председател, Иван Вълков – зам.председател и
членовете: Петко Петков, Иво Лазаров, Антоанета Събкова, Георги Минков
упълномощен от Венцислав Чамурджиев и Дина Димитрова.
Отсъстващи –няма.
Заседанието откри и води Председателят на постоянната комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………….
2.Докладна записка от Валери Симеонов – общински съветник от ПП АТАКА
относно: Проблемите на пътния трафик в гр.Бургас.
…………………………………………………………………………………………….
По т. 2 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения разгледа внесената Докладна
записка от Валери Симеонов – общински съветник от ПП АТАКА относно:
Проблемите на пътния трафик в гр.Бургас.
След разискванията единодушно със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0 гл.”въздържали
се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Изпращат на общинска администрация за изпълнение.
………………………………………………………………………………………………

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ Павел Маринов /

Препис извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 14.04.2009 г. (вторник) от 15:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по транспорт и
съобщения.
Присъстват: Павел Маринов – Председател, Иван Вълков – зам.председател и
членовете: Петко Петков, Иво Лазаров, Антоанета Събкова, Георги Минков
упълномощен от Венцислав Чамурджиев и Дина Димитрова.
Отсъстващи –няма.
Заседанието откри и води Председателят на постоянната комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………….
3.Докладна записка от Инициативния граждански комитет к/с „Меден рудник” Бургас относно: Нерешени проблеми в к/с „Меден рудник”.
………………………………………………………………………………………………..
По т. 3 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения разгледа внесената Докладна
записка от Инициативния граждански комитет к/с „Меден рудник” - Бургас
относно: Нерешени проблеми в к/с „Меден рудник”.
След разискванията единодушно със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0 гл.”въздържали
се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Изпращат на общинска администрация
…………………………………………………………………………………………

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ Павел Маринов /

Препис извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 14.04.2009 г. (вторник) от 15:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по транспорт и
съобщения.
Присъстват: Павел Маринов – Председател, Иван Вълков – зам.председател и
членовете: Петко Петков, Иво Лазаров, Антоанета Събкова, Георги Минков
упълномощен от Венцислав Чамурджиев и Дина Димитрова.
Отсъстващи –няма.
Заседанието откри и води Председателят на постоянната комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………….
4.Декларация от Инициативния граждански комитет на к/с „Меден рудник”.
…………………………………………………………………………………………..
По т. 4 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения разгледа внесената
Декларация от Инициативния граждански комитет на к/с „Меден рудник”.
След разискванията единодушно със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0 гл.”въздържали
се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
По т.1 изпраща за становище до „Бургасбус” ЕООД, а за другите точки, до
общинската администрация по компетентност.
……………………………………………………………………………………………..

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ Павел Маринов /

Препис извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 14.04.2009 г. (вторник) от 15:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по транспорт и
съобщения.
Присъстват: Павел Маринов – Председател, Иван Вълков – зам.председател и
членовете: Петко Петков, Иво Лазаров, Антоанета Събкова, Георги Минков
упълномощен от Венцислав Чамурджиев и Дина Димитрова.
Отсъстващи –няма.
Заседанието откри и води Председателят на постоянната комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………….
5.Становище от Бургасбус относно: Заявление от председателите на доброволни
сдружения „Каптаж – 1, 2, 3”, с.Изворище, Община Бургас във връзка с Протокол
№26/10.03.2009 г. на ПК по Общинска собственост и стопанска политика при общински
съвет гр.Бургас.
…………………………………………………………………………………………….
По т. 5 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения разгледа внесеното Становище
от Бургасбус относно: Заявление от председателите на доброволни сдружения
„Каптаж – 1, 2, 3”, с.Изворище, Община Бургас във връзка с Протокол №26/10.03.2009 г.
на ПК по Общинска собственост и стопанска политика при общински съвет гр.Бургас.
След разискванията единодушно със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0 гл.”въздържали
се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Приема за сведение.
…………………………………………………………………………………………….

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ Павел Маринов /

Препис извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 14.04.2009 г. (вторник) от 15:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по транспорт и
съобщения.
Присъстват: Павел Маринов – Председател, Иван Вълков – зам.председател и
членовете: Петко Петков, Иво Лазаров, Антоанета Събкова, Георги Минков
упълномощен от Венцислав Чамурджиев и Дина Димитрова.
Отсъстващи –няма.
Заседанието откри и води Председателят на постоянната комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………….
6.Молба от собственици на поземлени имоти, намиращи се в гр.Бургас,
Промишлена зона „Север” относно: Изграждането на пътен възел тип „Детелина”,
представляващ по т.нар. „малък обход” с цел изнасянето от централната градска част на
трафика па Черноморието.
………………………………………………………………………………………………….
По т. 6 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения разгледа внесената Молба от
собственици на поземлени имоти, намиращи се в гр.Бургас, Промишлена зона
„Север” относно: Изграждането на пътен възел тип „Детелина”, представляващ по
т.нар. „малък обход” с цел изнасянето от централната градска част на трафика па
Черноморието.
След разискванията единодушно със 7 гл.”за”, 0 гл.”против” и 0 гл.”въздържали
се”, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Приема за сведение, като подкрепя инвестиционните намерения на Община
Бургас.
……………………………………………………………………………………………..

Вярно с оригинала:
Протоколист:
/ Ж. Господинова /

Председател:
/ Павел Маринов /

Препис извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 14.04.2009 г. (вторник) от 15:00 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас, се проведе заседание на постоянната комисия по транспорт и
съобщения.
Присъстват: Павел Маринов – Председател, Иван Вълков – зам.председател и
членовете: Петко Петков, Иво Лазаров, Антоанета Събкова, Георги Минков
упълномощен от Венцислав Чамурджиев и Дина Димитрова.
Отсъстващи –няма.
Заседанието откри и води Председателят на постоянната комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
………………………………………………………………………………………….
7.Разглеждане на списък от предложения от
автоинструкторите за оптимизация на пътния трафик.

Регионален

съюз

на

……………………………………………………………………………………………….
По т. 7 от дневния ред:
Постоянната комисия по транспорт и съобщения обсъди предложения от
Регионален съюз на автоинструкторите за оптимизация на пътния трафик. В
резултат на това бяха взети следните решения:
I Препоръчва: С заповед на Кмета на гр.Бургас да се създаде комисия в състав:
1. Мария Петкова – гл.експерт ПУМ
2. Г.Драгнева – гл.експерт „Транспорт”
3. Ж.Сарафова – гл.експерт „Безопасност на движението”
4. Георги Гелев и Веселин Димитров – КАТ
5. Георги Георгиев – председател на Сдружението на автомобилистите, Емил
Ковачев – зам.председател, Дойчо Пеев
6. ПК по Транспорт и съобщения към ОбС – Бургас: Повел Маринов –
Председател Иван Вълков – зам.председател и членовете: Петко Петков, Иво
Лазаров, Антоанета Събкова, Венцислав Чамурджиев и Дина Димитрова.
II Задачи на комисията:
1. Да се направи оглед и списък на конфликтните точки на транспортната система
в гр.Бургас.
2. Да се направи предложение за преодоляване на конфликтните моменти и
оптимизиране на използването на съществуващите средства и елементи от
техническата инфраструктура на общата транспортна схема на Общината.
3. Препоръките да бъдат групирани в две групи: от организационен характер и от
инвестиционен характер.
4. След приключване на работата, справката от дейността на комисията да се
внесе в ПК по Транспорт и съобщения придружена със становище от дирекция
„Бюджет и финанси” за възможностите за изпълнение.
5. Срок на изпълнение 30 май 2009 г.
6. Контрол по изпълнение …………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Вярно с оригинала:
Протоколист:
Председател:
/ Ж. Господинова /
/ Павел Маринов /

