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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
____ В У Р г А С
Регистрационен индекс и дата

ДО
Г-ЖА СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ БУРГАС

ОТНОСНО: Изразяване на несъгласие относно продажба на част от 
селищно образование „Индустриална зона“ Равнец

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с докладна записка № ОбС 08-00-12670/25.03.2022 г. на 
Общински съвет Бургас, изразявам следното становище:

Община Бургас е изразила намерение да продаде част от селищно 
образование ,Д1ндустриална зона“ Равнец по Закона за насърчаване на 
инвестициите на инвеститор, който е подал заявление за издаване на 
сертификат за клас А и предвид публикуваните на интернет страницата на 
общинския съвет приложения към докладна записка на кмета на община 
Бургас, считам за необходимо да изразя принципно несъгласие с тази 
инвестиционна инициатива и предложения начин за реализирането й, със 
следните мотиви:

Поземлен имот с идентификатор 61145.80.9 по КККР на землището на с. 
Равнец, област Бургас, обхваща цялата територия на бивша Авиобаза Равнец.

С Решение № 94 на Министерския съвет от 26.01.2017 г. за обявяване 
на имот -  публична държавна собственост, за имот -  частна държавна 
собственост, н за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община 
Бургас, област Бургас, при ограничителни условия, основното от които е 
запазване на функционалното предназначение на съществуващите 
летателни полета - писта за излитане и кацане 1 и писта за излитане и 
кацане 2.

Запазването на функционалното предназначение на летателните полета на 
авиобаза Равнец означава, че тези две писти следва да могат да бъдат ползвани 
по предназначение за военната или за гражданската авиация в случай на 
необходимост (напр. извънредно положение, военно положение или положение 
на война).



При ползването на една писта по предназначение се включва не само 
ползването на трасето на пистата, очертано по външните й граници, но и 
ползването на пероните, пътеките за рулиране и чувствителните зони на 
навигационните средства, разположени в границите на летищната територия. 
Не трябва да се забравя, че всяка една летателна писта има и сервитутна зона по 
закон.

Реализацията на каквото и да е инвестиционно намерение, засягащо 
територията на бивша Авиобаза Равнец следва да се допусне само след 
детайлен анализ на обхвата на летателните полета, сервитутните им зони й 
съществуващата надземна и подземна техническа инфраструктура, необходима 
за запазване на функционалното предназначение на пистите.

За това е необходимо изрично становище не само от ръководеното от мен 
ведомство, но и от Министерството на транспорта и съобщенията, в частност 
Главна дирекция „Главна въздухоплавателна агенция”, органите на 
Министерството на околната среда и водите и всички други държавни органи, 
които имат компетентност, с оглед конкретното инвестиционно намерение.

Подобен анализ и съгласуване на инвестиционното намерение, във 
връзка, с което е предвидено да бъде взето предварително решение за продажба 
от Общински съвет Бургас до настоящия момент не е извършван.

Точно обратното, от предоставените на електронната страница материали 
на Общинсгн съвет Бургас е видно, че нито съществуващия Подробен 
устройствен план, нито проекта за изменението му имат за цел запазването на 
функционалното предназначение на летателните полета на бивша авиобаза 
Равнец. Очертани са единствено външните граници на пистите, които не са 
достатъчни да осигурят функционалното ползване на летателните полета по 
предназначение.

Считам, че създаването в сервитутните зони на пистите на урегулирани 
поземлени имоти с предвидено застрояване в тях до 15 (петнадесет) метра за 
построяване на нови сгради или за монтиране на съоръжения за производство 
на електроенергия, противоречи на условията, посочени в т. 4 от Решение № 94 
на Министерския съвет от 26.01.2017 г.

Предвид усложнената международна обстановка в непосредствена 
близост до границите на Европейския съюз и стратегическото местоположение 
на бивша авиобаза Равнец, моля да се има предвид настоящото становище при 
вземане на решение от страна на Общински съвет Бургас.
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