
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И
 ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

П Р О Т О К О Л
№ 20

Днес 29.09.2015г. 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 Станка Рускова, г-жа Мария Митева

Отсъстващи: г-жа Златина Георгиева, г-жа Галя Василева, г-жа Виолета Илиева, г-н
Калчо Белов

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Приемане на приемателно – предавателните протоколи на работната група и
докладите за приемане на обекти по Програмата за публично – частно партньорство на
Община Бургас за малки благоустройствени проекти: “Благоустройствени мероприятия
в ЦДГ „Чайка“, ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас”; “Подмяна на настилката на детска
площадка в ОДЗ № 8 „Брезичка“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас”; „Благоустрояване на
предблоково пространство пред вх. 8, бл. 53, ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас“;
„Облагородяване на предблоково пространство пред вх. Д, бл. 112, ж.к. „Меден
Рудник“, гр. Бургас“; „Благоустрояване и осигуряване на достъпност чрез рампа пред
вх. Д, бл. 20, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас“; „Поставяне на пейки, озеленяване и изграждане
на алея до бл. 62, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас“.
            2. Приемане на проект за изменение по КК на гр. Бургас на обособен обект:
Самостоятелни обекти в двуетажна масивна сграда, ж.к. „Братя Миладинови“, ул.
„Стефан Стамболов“ № 122, гр. Бургас.

    3.  Разни.

 Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.

                                                    По първа точка
     След единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

Комисията по приватизация и ПЧП приема 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.
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                                                     По втора точка
След единодушно гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

             Комисията по приватизация и ПЧП приема проект за изменение по КК на гр.
Бургас на обособен обект: Самостоятелни обекти в двуетажна масивна сграда, ж.к.
„Братя Миладинови“, ул. „Стефан Стамболов“ № 122, гр. Бургас.

По трета точка
След единодушно гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема да се изготви отчет за дейността на „Комисията по приватизация и
публично-частно партньорство“ за периода от м. януари до м. октомври 2015 година.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
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