ПРОТОКОЛ № 4/2020г.
от заседание на Постоянната комисия за управление на заложените
средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на
малки и средни предприятия на територията на Община Бургас
Днес, 04.06.2020 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Постоянната
комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за
създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на
територията на Община Бургас, в състав, определен с решение на
Общински съвет – Бургас по т.4 от Протокол № 2/19.11.2019г. и Заповед №
297/04.02.2020г. на Кмета на Община Бургас
От членовете на Комисията, на заседанието присъстваха:
Иван Гаврилов – общински съветник и председател на
комисията;
Костадин Андонов – общински съветник;
Тодор Йосифов - общински съветник;
Георги Събев – общински съветник
Красимир Стойчев - Зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“;
Ивелина Стратева - директор на дирекция „Икономика и стопански
дейности“
По покана на председателя на комисията, на заседанието присъстваха: гн Георги Маринчев – общински съветник, г-н Христо Панайотов –
общински съветник, г-жа Петя Бакалова – ръководител на „Бизнес
инкубатор – Бургас“, г-жа Радовеста Стюърт – н-к отдел „Туристически
политики и дейности“, г-жа Виолета Лазова – н-к отдел „Икономика и
бизнес развитие“, г-жа Айсел Йълмаз – гл. експерт отдел „Икономика и
бизнес развитие“.
След като установи, че е налице изискуемия кворум, председателят на
комисията предложи заседанието да протече при следния дневния ред:
1. Анализ на щетите предизвикани от извънредното положение върху
местната икономика.;
2.
Разглеждане на мерки за преодоляване на негативните последици от
пандемията и насоки за изготвяне на програма за подпомагане на малки и
средни предприятия;
3.
Разглеждане на заявление и искане от група наематели на общински
имоти
4. Разни
По първа точка от дневния ред: Анализ на щетите предизвикани от
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извънредното положение върху местната икономика
Г-н Стойчев представи пред комисията извършения от общинска
администрация анализ на влиянието на Covid 19 върху бизнеса на община
Бургас, като наблегна на най-засегнатите сектори: строителство, търговия,
транспорт, хотелиерство и ресторантьорство.
След като обсъди данните от анализа, комисията
РЕШИ:
1. Приема за сведение изготвеният анализ от общинска администрация:
„Анализ на влиянието на Covid 19 върху бизнеса на община Бургас“.
Гласували 6 – „ЗА“
2. Определя срок от два месеца, след който в зависимост от
епидемиологичната обстановка да бъде допълнен представеният анализ,
засягащ икономическите последици, предизвикани от извънредното
положение върху местната икономика. Гласували 6 – „ЗА“
По втора точка от дневния ред: Разглеждане на мерки за преодоляване
на негативните последици от пандемията и насоки за изготвяне на програма
за подпомагане на малки и средни предприятия
Съгласно решение по Протокол № 3/08.04.2020 г. на комисията, на
общинска администрация беше възложено:
1. Да разработи проект и насоки на общинска програма за стимулиране
на малкия и средния бизнес;
2. Да подготви обобщена информация за всички държавни и общински
мерки за подпомагане на малки и средни предприятия;
3. Да подготви информация за използваните електронни услуги от
бизнеса, предоставяни от Община Бургас.
В изпълнение на възложените дейности на база изготвения анализ и
обявените до момента мерки за преодоляване на икономическите последици
от пандемията Covid, Г-н Красимир Стойчев запозна членовете на
комисията с изготвените насоки за изготвяне на програма за подпомагане
на МСП, като предложи и конкретни краткосрочни мерки и кампании, които
да залегнат в нея, както следва:
1. Кампания „ИНВЕСТИРАЙ В БУРГАС“ - рекламен видеоклип на
английски и немски език, спонсорирани публикации в социалните медии и
в бизнес издания в чужбина, разработване на презентационен материал за
икономическия потенциал на Бургас и възможностите за инвестиции –
прогнозен бюджет 15 000 лв.
Целта на кампанията е да привлече към Бургас местни и чуждестранни
предприемачи, които да стартират бизнес в Бургас.
2. Кампания „Произведено в Бургас“ - За да станат още по-видими
бургаските производители, в Бизнес картата на Бургас да се добави и раздел
„ПРОИЗВЕДЕНО В БУРГАС“. – бюджет – 2 300 лв. (1 800 лв., съгласно
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оферта от „Иновационни системи - Бургас“ ЕООД и 500 лв. за спонсорирана
реклама в социалните медии).
Целта на кампанията е бургаските производители да станат повидими, а потребителите да могат да осъществяват директен контакт с
тях.
3. Маркетингова кампания „БУРГАС - СИГУРНО МЯСТО ЗА
РАБОТА“ – изработване на дизайн на кампанията, рекламен видеоклип,
спонсорирани публикации в социалните медии, изработване и отпечатване
на визии за външна реклама. – индикативен бюджет – 10 000 лв.
Целта на кампанията е да привлече към Бургас служители от компании
от страната, които все още работят в дистанционен режим и да
мотивира собствениците на такива компании да организират изнесени
работни места край морето.
4. За събития и търговски изложения, от които могат да имат полза
повече от 5 бургаски фирми, Комисията за МСП, заплаща разходите за такси
участие и/или наем на общ щанд.
5. Организиране на състезания по информационни технологии,
насочени към засегнатите сектори, с цел въвеждане на иновативни решения,
в подкрепа на бизнеса. Темите и бюджетът ще бъдат определяни от
Комисията, а в журито ще бъдат поканени и представители на бизнеса от
съответния сектор. Най-добрите проекти, могат да бъдат финансирани след
решение на Комисията, създадените програмни продукти да бъдат
предоставяни безплатно на бургаските фирми.
6. Организиране на безплатни за МСП обучения за придобиване на
предприемачески умения от Бизнес инкубатор Бургас, съгласно приложения
списък и събития по инициативата БулевАрт.
Г-жа Петя Бакалова представи за утвърждаване от комисията план сметка
за разходите, извършени по повод инициативи на „БулевАрт – Мрежа на
сетивата“, за деня на детето и 24 май, в размер на общо 1 390 лв.
Г-жа Бакалова уведоми Комисията, че предстоящите инициативи,
свързани с провеждане на мероприятия и базари на открито ще изискват да
бъдат наемани шатри и маси и представи за одобрение план сметка за
закупуване на 6 броя шатри и 5 броя маси на обща стойност 1 625 лв. След
кратки разисквания членовете на комисията предложиха финансовият
ресурс, който да бъде одобрен да е в размер до 1 500 лв, които да бъдат
предоставени на Бизнесинкубатор Бургас.
Имайки предвид създалата се обстановка с Covid -19, г-н Иван Гаврилов
предложи на комисията да се изчака за вземането на решения за предстоящи
събития, свързани с инициативата „БулевАрт – Мрежа на сетивата“.
За провеждане на обучения от Бизнес инкубатор Бургас фокусът е
насочен към провеждането на три броя обучения: Adobe Illustrator/Adobe
Photoshop, Програмиране, IT компетентности. Предварителната плансметка за провеждането им е в размер на 7 590 лв.
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7. Бизнес събитията, като начин за позициониране на Бургас.
Организиране на срещи с бизнес и работодателски организации, за
обсъждане на възможностите за привличане на събития, конференции и
кръгли маси на икономически теми.
Провеждане на събития на тема:
 Бизнес модели, в условията на криза
 Продажби по време на криза
 Маркетинг по време на криза
8. Поддържане на актуална информация на интернет страницата на
общината за отворени програми за финансиране на малки и средни
предприятия и съдействие при подаване на искания за финансиране и
апликационни форми за кандидатстване по евро проекти.
9. Постоянна гореща телефонна линия за връзка с бургаския бизнес.
От страна на администрацията се представи и обобщена информация за
всички държавни и общински мерки за подпомагане на малки и средни
предприятия, които са публикувани на интернет страницата на общината и
списък с представяните електронни услуги,
След като обсъди предоставената информация и направените
предложения, КОМИСИЯТА
РЕШИ:
2.1. Дава съгласие да бъде проведена Кампания „ИНВЕСТИРАЙ В
БУРГАС“ - рекламен видеоклип на английски и немски език, спонсорирани
публикации в социалните медии и в бизнес издания в чужбина, разработване
на презентационен материал за икономическия потенциал на Бургас и
възможностите за инвестиции, с прогнозен бюджет 15 000 лв. Гласували 6
– „ЗА“.
2.2. Дава съгласие да се проведе Кампания „Произведено в Бургас“ - За
да станат още по-видими бургаските производители, в Бизнес картата на
Бургас да се добави и раздел „ПРОИЗВЕДЕНО В БУРГАС“. – бюджет – 2
300 лв., като 1 800 лв., съгласно оферта от „Иновационни системи - Бургас“
ЕООД и 500 лв. за спонсорирана реклама в социалните медии. Гласували 6
– „ЗА“
2.3. Дава съгласие да се проведе Маркетингова кампания „БУРГАС СИГУРНО МЯСТО ЗА РАБОТА“ – изработване на дизайн на кампанията,
рекламен видеоклип, спонсорирани публикации в социалните медии,
изработване и отпечатване на визии за външна реклама. – индикативен
бюджет – 10 000 лв. Гласували 6 – „ЗА“
2.4. Комисията за МСП да разглежда постъпили искания от фирми и при
наличие на финансов ресурс да заплаща на разходите за такси участие и/или
наем на общ щанд, за събития и търговски изложения, от които могат да
имат полза повече от 5 бургаски фирми.
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2.5. Дава съгласие, при наличие на финансов ресурс, да се организират
на състезания по информационни технологии, насочени към засегнатите
сектори, с цел въвеждане на иновативни решения, в подкрепа на бизнеса.
Темите и бюджетът ще бъдат определяни от Комисията, а в журито ще бъдат
поканени и представители на бизнеса от съответния сектор. Най-добрите
проекти, могат да бъдат финансирани след решение на Комисията,
създадените програмни продукти да бъдат предоставяни безплатно на
бургаските фирми. Гласували 6 – „ЗА“
2.6. Утвърждава представената план сметка за извършени разходи от
ДЗЗД “Бизнес Инкубатор –Бургас” в размер на 1 390,00 лв. за инициативи
по повод Деня на детето и 24 май. Гласували 6 – „ЗА“
2.7. Дава съгласие ДЗЗД “Бизнес Инкубатор –Бургас” да получи сумата
от 1 500,00 лв., с която да закупи 6 броя шатри, 5 броя маси и материали за
инициативата „БулевАрт – Мрежа на сетивата“. Гласували 6 – „ЗА“
2.8. Отлага разглеждането и провеждането на планирани събития по
инициативата „БулевАрт – Мрежа на сетивата“. Гласували 6 – „ЗА“
2.9. Дава съгласие за провеждане на обучения от Бизнес инкубатор
Бургас - Adobe Illustrator/Adobe Photoshop, Програмиране, IT
компетентности, на стойност 7 590,00 лв. Сумата да бъде преведена на
ДЗЗД “Бизнес Инкубатор –Бургас” за осъществяването им. Гласували 6 –
„ЗА“
2.10. Дава съгласие за провеждане на събитие „Продажба по време на
криза“, организирано от ДЗЗД “Бизнес Инкубатор –Бургас”, което да се
проведе на остров „св. Анастасия“, в срок до края на м. юни 2020г. и да е без
такса участие, а желаещите да заплатят стойността на билета за острова.
Утвърждава сумата от 1 250,00 лв. за провеждане на мероприятието, която
да бъде предоставена на Бизнесинкубатор Бургас
Гласували 6 – „ЗА“
По трета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление и искане от
група наематели на общински имоти:
Постъпили са две заявления в Общински съвет – Бургас от фирми във
връзка с форсмажорните обстоятелства, искане и молба за становище за
намаляване на дължимия наем на общински имоти с 50%.
Комисията разгледа постъпилите заявления, както следва:

МОЛБА № 08-00-10159 / 20.05.20 г. от 4 броя фирми,
наематели на общински имоти;

ИСКАНЕ № 08-00-10006 / 14.04.20 г. от 20 броя фирми,
наематели на общински имоти.
Получените заявления за намаляване наема на наематели на общински
имоти са разгледани от ПК по „Бюджет и финанси“, ПК по Правни въпроси,
ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества и
Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския
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бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия
на територията на Община Бургас. Всички комисии, са разгледали
документите и са препратили по компетентност към общинска
администрация.
Комисията обсъди отправените предложения, установи че същите са
от компетенциите на Общински съвет, който вече е приел облекчения за
общинските наематели.
РЕШИ:
1. Приема за сведение. Гласували 6 – „ЗА“
По четвърта точка от дневния ред „Разни“ не постъпиха въпроси или
запитвания.
Работата на комисията приключи в 16:00 часа.
Комисия в състав:
Иван Гаврилов ……………………………………..
Общински съветник и председател на комисията
Костадин Андонов ………………………………….
Общински съветник и член на комисията
Тодор Йосифов …………………………………….
Общински съветник, член на комисията
Георги Събев ………………………………………
Общински съветник, член на комисията
Красимир Стойчев ………………….……………..
Зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“ и член на комисията
Ивелина Стратева ……………………..……………
Директор на дирекция „Икономика и стопански дейности“ и член на
комисията
Протоколист:
Айсел Йълмаз, гл. експерт отдел „Икономика и бизнес развитие“
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