КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И
ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС
ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес 03.12.2014г. от 16.30 ч. се проведе заседание на Комисията по приватизация и
публично – частно партньорство – гр.Бургас.
Присъстват: г-н Панайот Жечков, г-н Чанко Мирчев, г-н Бойчо Георгиев, г-жа
Карамфилка Апостолова, г-н Георги Янев, г-жа Виолета Илиева, г-жа Галя Василева, г-жа
Станка Рускова, г-н Калчо Белов, г-жа Мария Митева
Отсъстващи: г-жа Златина Георгиева
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на приватизационната оценка на общински обект: Едноетажна
сграда с изба, ул.“Христо Ботев“ № 29, в УПИ VIII, кв.124, целият с площ 169.00 кв.м.,
гр. Бургас и определяне на начална тръжна цена и стъпка на наддаване.
2. Приемане на приемателно - предавателните протоколи на работната група и
докладите за приемане на обекти по Програмата на Община Бургас за публично – частно
партньорство за малки благоустройствени проекти: Благоустрояване на Детска
площадка в ЦДГ Слънце, ул. “Оборище“, гр. Бургас; Благоустрояване на предблоково
пространство, ж.к. “Лазур“, бл.52, гр. Бургас; Озеленяване и поставяне на пейки и
кошчета пред бл.64, вх. А, ж.к. “Лазур“, гр. Бургас; Благоустрояване на предблоково
пространство на вх. В, бл.23, ж.к. “Лазур“, гр. Бургас; Поддръжка и ремонт на
прилежащи тротоарни площи пред вход „В“, бл.34, к-с „Зорница“; Благоустрояване
предблоково пространство, ж.к. „П.Р.Славейков“, бл.64, вх.8, гр. Бургас;
Благоустрояване на предблоково пространство, ул. „К. Величков“, бл.29, вх. Д, гр.
Бургас; Благоустрояване на предблоково пространство, бл.24, ж.к. „Зорница“, гр.
Бургас.
3. Приемане на отчета за дейността на Комисията по приватизация и публичночастно партньорство за периода от м. януари 2014г. до м. декември 2014г.
4. Разни.
Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.
По първа точка
След единодушно гласуване се приеха следните
РЕШЕНИЯ:
1. Комисията по приватизация и ПЧП приема приватизационната
оценка на общински обект: Едноетажна сграда с изба, улица”Христо Ботев”№ 29, в
УПИ VIII, кв.124, гр.Бургас и определя:
- Метод на приватизация – публичен търг с явно наддаване;
- Начална тръжна цена в размер на 169 000 /сто шестдесет и девет хиляди / лева;
- Депозит за участие в размер на 16 900 /шестнадесет хиляди и деветстотин/ лева;
- Стъпка на наддаване в размер на 1 690 /хиляда шестотин и деветдесет/ лева.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на обекта

на 16-тия ден от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник” от 17 ч.
в заседателната зала на Община Бургас, ул. “Александровска” 26.
3. Тръжната документация се получава в офиса на Комисията по
приватизация и ПЧП, ул. “Конт Андрованти” № 1-3, ет.3, ст.25, срещу представен
платежен документ за платена такса 200лв. по IBAN сметка на Община Бургас № BG
08 SOMB 9130 8424 1517 44, код на плащане 44 70 00, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас - SOMBBGSF всеки работен ден от 9 до 17 часа, в срок до 15-тия ден
включително от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”.
Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за
самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако се закупува чрез пълномощник.
4. Депозитът за участие в размер на 16 900 лв. да се внесе по банков път до 12 ч.
на 15-тия ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен
вестник”, по IBAN сметка на Община Бургас, № BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, BIC
на “Общинска банка” АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва
безкасово – с платежно нареждане по банковата сметка на кандидата в срок пет
работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на КППЧП за
определяне на спечелилия участник.
5. Огледът на обекта се извършва през всички работни дни до 15-тия ден
включително от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”, след
представен платежен документ за закупена тръжна документация в КППЧП.
6. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търга – в офиса на
КППЧП всеки работен ден до 17 ч. на 15-тия ден включително от датата на
обнародването на решението в “Държавен вестник”. Изпращане на предложения по
пощенски път не се допуска.
7. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването
на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за
кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения.
По втора точка
След единодушно гласуване се прие следното
РЕШЕНИЕ:
Комисията по приватизация и ПЧП приема приемателнопредавателните протоколи на работната група и докладите за приемане на обекти по
Програмата на Община Бургас за публично-частно партньорство за малки
благоустройствени проекти: Благоустрояване на Детска площадка в ЦДГ Слънце, ул.
“Оборище“, гр. Бургас; Благоустрояване на предблоково пространство, ж.к. “Лазур“,
бл.52, гр. Бургас; Озеленяване и поставяне на пейки и кошчета пред бл.64, вх. А, ж.к.
“Лазур“, гр. Бургас; Благоустрояване на предблоково пространство на вх. В, бл.23, ж.к.
“Лазур“, гр. Бургас; Поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи пред вход
„В“, бл.34, к-с „Зорница“; Благоустрояване предблоково пространство, ж.к.
„П.Р.Славейков“, бл.64, вх.8, гр. Бургас; Благоустрояване на предблоково пространство,
ул. „К. Величков“, бл.29, вх. Д, гр. Бургас; Благоустрояване на предблоково
пространство, бл.24, ж.к. „Зорница“, гр. Бургас.
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По трета точка
След единодушно гласуване се прие следното
РЕШЕНИЕ:
Приема отчета за дейността на Комисията по приватизация и публично-частно
партньорство за периода от м. януари 2014г. до м. декември 2014г.
По четвърта точка
След направените разисквания относно засиления интерес към Програмата за
публично-частно партньорство и изготвянето на проектобюджет на Община Бургас за 2015
година се прие следното
РЕШЕНИЕ:
Да се внесе вътрешна записка до Кмета на Община Бургас във връзка с изготвянето
на проекта на Бюджет 2015 година, като бъде предвидено увеличение на финансирането по
Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени
проекти.
Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
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