ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД
№ 369/13.02.2018 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с актуализиране на Инвестиционната програма на община Бургас
по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, съгласно изменени Насоки за кандидатстване по процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020
НАЗНАЧАВАМ:
I. Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната
програма на Община Бургас, със следния състав:
Председател на Работната група:
г-н Красимир Стойчев – Заместник - кмет „Финанси, бюджет и икономика“ при Община
Бургас и Ръководител на Междинното звено;
Секретар:
г-жа Величка Великова – началник отдел „Териториално сътрудничество“, Дирекция
„Европейски политики и програми“ при Община Бургас, член на Междинното звено;
и членове:
1. г-жа Руска Бояджиева – Зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“ при Община
Бургас;
2. г-жа Йорданка Бенова Ананиева – Зам.-кмет „Култура и образование“ при Община
Бургас;
3. инж. Чанка Коралска – Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално
развитие“;
4. г-жа Мая Казанджиева – Директор на Дирекция „Социални дейности, здравеопазване
и спорт“;
5. г-жа Румяна Гулекова – ст. счетоводител при Община Бургас;
6. г-жа Борислава Йорданова – ст. експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна
администрация гр. Бургас;
7. гл. инспектор Николай Николаев - Началник на Първа РСПБЗН -Бургас;
8. г-н Недялко Киров – началник отдел „Логистика“ при ТД на НАП гр. Бургас;
9. инж. Таня Грудева – инспектор организация строителство в сектор „Управление на
собствеността и социални дейности“, отдел „Административен“ при ОД МВР Бургас;
10. проф. д-р Милен Балтов – заместник - ректор Бургаски свободен университет;

11. г-жа Сати Папазян - съдебен администратор при Окръжен съд – Бургас;
12. г-жа Ана Дракалиева – началник сектор „Военни клубове“ при Териториален отдел –
Бургас;
13. г-жа Нина Петрова Тодорова – Председател на СНЦ “ЛЪЧ НАДЕЖДА” Бургас;
14. г-жа Радостина Ценова – Управител на БФБ- клон „Странджа“;
15. д-р Петър Янков – еколог при Природозащитен център „Пода“
II. Определям Секретариат на Работната група в следния състав:
Председател на Работната група:
г-н Красимир Стойчев – Заместник - кмет „Финанси, бюджет и икономика“ при Община
Бургас и Ръководител на Междинното звено;
Секретар:
г-жа Величка Великова – началник отдел „Териториално сътрудничество“, Дирекция
„Европейски политики и програми“ при Община Бургас, член на Междинното звено;
Секретариатът на Работната група:

обявява покана за прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на
инвестиционната програма на общината;

насрочва заседание на групата, на което да бъдат обсъдени и класирани
получените фишове за проектни идеи;

представя пред Работната група подадените фишове и предложението за
тяхната оценка и класиране, което е извършено от Секретариата на Работната група,
подпомаган от другите членове на Междинното звено.
III. Задачи и отговорности на Работната група:
Работната група е с постоянен характер и има за задача да оцени и класира получените
проектни фишове, с които ще се актуализира Инвестиционната програма на община Бургас,
разработена за целите на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Заседания на Работната група се свикват след всеки краен срок за прием на фишове за
проектни идеи, като по време на провеждането им се води протокол.
Протоколът от заседанието на Работната група се приема от кмета на Община Бургас чрез
полагане на подпис, който удостоверява, че е запознат с решенията на Работната група.
Одобрените от Работната група и класирани фишове за проектни идеи допълват
списъците с индикативни проектни идеи/обекти от инвестиционната програма на общината.
С настоящата заповед за създаване на нова Работна група се закрива Работната група за
избор на обекти на интервенция в инвестиционната програма на общината, създадена със
Заповед № 1983/13.09.2015г. на кмета на Община Бургас.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица и всички
заинтересувани лица за сведение и изпълнение.
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