
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО АРТНЬОРСТВО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

П Р О Т О К О Л
№ 16

Днес 21.05.2015г. 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 Галя Василева, г-жа Станка Рускова, г-н
Калчо Белов, г-жа Виолета Илиева, г-жа Мария Митева

Отсъстващи: г-жа Златина Георгиева
Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

    1. Разглеждане и одобряване на проектопредложения по Програмата на Община
Бургас за публично – частно партньорство за реализация на малки благоустройствени
проекти: Оформяне на градинки и цветни петна около бл. 69, ж.к.“Лазур“, гр. Бургас;
Благоустрояване пред вх. 3, бл. 30, ж.к. „Славейков“ , гр. Бургас; Озеленяване и
поставяне на пейки пред вх. 5, бл. 30, ж.к.“Славейков“, гр. Бургас.

2.  Разни.
     Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.

                                                    По пъра точка

     След единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

    1. Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на
собствениците на бл. 69, ж.к.“Лазур“, гр. Бургас – Оформяне на градинки и цветни
петна около бл. 69, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас на стойност 8 110,32 лева с ДДС.

    2. Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на
собствениците на вх. 3, бл. 30, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас – Благоустрояване пред
вх. 3, бл. 30, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас на стойност 3 595,15 лева с ДДС.

      3. Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на
собствениците на вх. 5, бл. 30, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас – Озеленяване и поставяне
на пейки пред вх. 5, бл. 30, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас на стойност 1 590 лева с ДДС.

По втора точка

КППЧП приема да се покани г-н Стоян Арнаудов – Директор на Дирекция
„Управление на общинската собственост“ на следващото заседание на Комисията по
приватизация, относно изготвяне на необходимите документи, свързани с продажбата
на обектите включени в Програмата за приватизация, както и предоставянето на
нови такива.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.


	П Р О Т О К О Л

