
 

 

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ПОМОРИЕ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Иван Алексиев – кмет на Община Поморие 

  

 ОТНОСНО: Предоставяне за стопанисване и управление на активи придобити 

след одобрен, приключен и верифициран проект „Реконструкция и модернизация на 

рибарско пристанище Поморие – II етап“, по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № МДР-ИП-01-

36/27.03.2019 г., процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за 

разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, Програма за морско дело и 

рибарство 2014-2020г., представляващи дълготрайни и краткотрайни материални 

активи съгласно инвентаризационен опис на община Поморие и предложение за 

изменение и допълнение на Приложение №2 „Списък на общинските активи, движимо 

и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, 

ползване и управление на Общинското Предприятие” към Правилника за устройството 

и дейността на Общинско Предприятие, приет с Решение №1445/23.06.2015г., изм. с 

Решение №228/10.06.2016г. на Общински съвет - Поморие. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Община Поморие като бенефициент по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № МДР-ИП-01-

36/27.03.2019 г., процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за 

разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, Програма за морско дело и 

рибарство 2014-2020г., като приключи успешно проект „Реконструкция и 

модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“, в рамките на който бе 

осъществено окончателно затваряне на пристанището и защита на всички съдове, 

акостиращи в него. Осъществиха дейности, сред които: изграждане на понтони, 

допълнително оборудване на рибната борса със система за замразяване на нежелания улов, 

изграждане на компостираща инсталация за водорасли, осигуряване на мощен агрегат, 

който да захранва пристанището при наличие на проблеми с електричеството, доставка и 

монтаж на стационарни конзолни кранове за разтоварване на улова. 



Реализирането на проекта даде възможността да се съхрани рибарството като 

поминък, както и превръщането му в туристическа атракция. Пристанището отговаря и 

на всички изисквания и стандарти на европейските политики. Наред с реконструкцията, 

Рибарско пристанище „Поморие“ разполага с модулна бензиностанция за зареждане на 

плавателни съдове, хале – работилница за ремонт на рибарски съдове, 

видеонаблюдение и предоставя интернет, ток и вода по колонките, което привлича в 

занаята все повече млади хора, които да съхранят рибарството като един от основните 

поминъци на Поморие. 

Със завършването на проектните дейности, капацитетът на пристанището е 

удвоен. Осигурена е и необходимата дълбочина за навлизане на по-големи плавателни 

съдове (с дължина до 25,50 м), както и свободното маневриране на по-малките такива. 

 Реконструираното пристанище се намира в имоти – публична държавна 

собственост, публична общинска собственост и части от морското дъно. С Решение № 

1064/20.12.2012 г. на Министерския съвет, областния управител на област Бургас е 

предоставил на Община Поморие безвъзмездно право на управление на имотите – 

публична държавна собственост. 

 За правилното функциониране на новопридобитите активи е необходимо да 

бъдат предадени на структура, която да ги стопанисва и управлява, както и да създава 

възможност на гражданите на гр. Поморие да ползват предоставяните от пристанището 

услуги, както за обслужване на риболовни кораби и лодки, така и за осъществяване на 

търговска дейност. Такава специализирана структура е Общинско предприятие 

„Стопанисване и управление на общински имоти. Своевременното предоставяне на 

новопридобитите активи по гореописания проект за управление и стопанисване от ОП 

„СУОИ“, ще даде възможност така оборудваното пристанище да се използва по 

предназначение и да се създаде необходимата организация за ползването му. 

 

 Във връзка с гореизложеното Ви предлагам да приемете следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост Общински съвет – гр. Поморие дава съгласие да бъдат 

предоставени вещи, съгласно опис за стопанисване и управление на Общинско 

предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти”.  

 II. Общински съвет – гр.Поморие приема изменение и допълнение на 

Приложение № 2 „Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество 

общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление на 

Общинското Предприятие” към Правилника за устройството и дейността на ОП 

„СУОИ” – Поморие, приет е Решение №1445/23.06.2015г., изм. с Решение 

№228/10.06.2016г. на Общински съвет - Поморие, както следва: 

1. Създава се нова т.24 – Рибарско пристанище – II етап, включваща: 

1.1 Западен мол от профил 1 до профил 5 



1.2 Метално хале/работилница за рибарски съдове 

1.3 Модулна бензиностанция/контейнерна/ 

1.4 Стационарни конзолни кранове – 2 бр. 

1.5 Понтони – 2 бр. с електрозахранване и захранване с вода на раздатъчни 

пунктове 

1.6 Ел. генератор 

1.7 AVR табло за генератор EN 150 

1.8 Шок замразител за утилизация и реализация на нежелания улов 

1.9 Вертикален фризер шкаф със стъклена врата – 2 бр. 

1.10 Лаптоп – 2 бр. 

1.11 Баркод скенер 

1.12 Етикираща машина 

1.13 Софтуер 

1.14 Система за цялостно видеонаблюдение 

1.15 Контейнери тип Иглу минилиндер с обем 1500 литра за разделно 

събиране – 3 бр. 

1.16 Компостери – 20 бр. 

1.17 Метален и поцинкован контейнери 

 

Приложение: Опис на придобитите активи във връзка с реализация на проект 

„Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“ 

 

 

 

С уважение, /п/ 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ 

Кмет на Община Поморие 

 

 

 

 

Съгласувал:…………… 

 /Дора Косталова, Директор Дирекция „БФСД”/ 

 

Съгласувал:…………… 

 /Хрисанта Чухлева, Началник отдел „ОСТУП/ 

 

 

Изготвил:……………… 

 /Десислава Бонева – Главен счетоводител/ 


