
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И
 ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

П Р О Т О К О Л
№ 17

Днес 17.06.2015г. от 16.00 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 Мария Митева

Отсъстващи: г-жа Златина Георгиева, г-жа Виолета Илиева
Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на приемателно – предавателния протокол на работната група и
доклада за приемане на обект: Полагане на тротоарни плочи и бордюри около бл. 68,
ж.к. „Лазур“, гр. Бургас по Програмата за публично – частно партньорство на Община
Бургас за малки благоустройствени проекти.

 2. Разглеждане и одобрение на проектопредложения по Програмата на Община
Бургас за публично – частно партньорство за реализация на малки
благоустройствени проекти: Поставяне на пейки, озеленяване и изграждане на алея до
бл. 62, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас; Обособяване на градинки и монтаж на пейки пред бл.
119, ж.к. „П.Р.Славейков“, гр. Бургас; Благоустрояване и осигуряване на достъпност
чрез рампа пред вх. 4, бл. 20, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас; Подмяна на настилката на
детска площадка в ОДЗ 8 „Брезичка“, гр. Бургас.

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

                                                    По първа точка
     След единодушно гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

           Комисията по приватизация и ПЧП приема приемно - предавателния
протокол на работната група и доклада за приемане на обект по Програмата на
Община Бургас за публично-частно партньорство за малки благоустройствени
проекти: Полагане на тротоарни плочи и бордюри на околоблоковото пространство
на бл. 68, в ж.к. „Лазур“, гр. Бургас.

                                                     По втора точка
След единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

            1. Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на
собствениците  на бл. 62, ж.к.“Лазур“, гр. Бургас – Поставяне на пейки, озеленяване и
изграждане на алея до бл. 62, гр. Бургас на стойност 10 000 лева с ДДС.

            2. Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на
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собствениците бл. 119, ж.к. „П.Р.Славейков“, гр. Бургас – Обособяване на градинки и
монтаж на пейки пред бл. 119, ж.к. „П.Р.Славейков“, гр. Бургас на стойност 7909,12
лева с ДДС.

            3. Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на
собствениците на вх. 4, бл. 20, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас – Благоустрояване и
осигуряване на достъпност чрез рампа пред вх. 4, бл. 20, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас на
стойност 9346,90 лева с ДДС.

            4. Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на
родители от ОДЗ № 8 „Брезичка“, гр. Бургас- Подмяна на настилката на детска
площадка в ОДЗ № 8 „Брезичка“, гр. Бургас на стойност 4086 лева с ДДС.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
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