КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И
ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
БУРГАС

ПРОТОКОЛ
№4
Днес 03.07.2014г. от 17.00 ч. се проведе заседание на Комисията по
приватизация и Публично – частно партньорство – гр.Бургас.
Присъстват: г-н Панайот Жечков, г-н Бойчо Георгиев, г-жа Карамфилка
Апостолова, г-н Георги Янев, г-жа Виолета Илиева, г-н Чанко Мирчев, г-жа Галя
Василева, г-жа Станка Рускова, г-н Калчо Белов, г-жа Пепа Николова, г-жа Златина
Георгиева.
Отсъстващи: няма.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане
на правните анализи на обекти: Офис, ж.к “Братя
Миладинови” ул. “Сан Стефано” 86, гр. Бургас, мансарден етаж; Офис,
ж.к.”Изгрев”, бл.53, между вх.8 и 9, гр.Бургас; Самостоятелни обекти в
двуетажна масивна сграда, ж.к. “Братя Миладинови”, ул. “Стефан Стамболов”
№ 122, гр. Бургас; Ателие А на III етаж в сграда в УПИ Х в кв. 5 по плана на ПЗ
„Победа“, гр. Бургас; Ателие K на III етаж в сграда в УПИ Х в кв. 5 по плана на
ПЗ „Победа“, гр. Бургас; Офис, ул.“Гладстон“№53, гр. Бургас; Парокотелно, ж.к
„Зорница“ до бл.14, гр. Бургас, Подблоково помещение- кафе, ж.к „М.Рудник“,
бл.84-II, гр.Бургас; Подземно паркомясто №6, ул.“Батак“№46, гр. Бургас;
Павилион- търговски обект, ул. „Г.Дълбошки“, кв.1.
2. Разглеждане и одобряване на проектопредложения по Програмата на
Община Бургас за публично-частно партньорство за малки благоустройствени
проекти: Озеленяване и поставяне на пейки и кошчета пред бл.64, вх.А, ж.к.
„Лазур“, гр. Бургас; Поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи пред
вх. В, бл.34, ж.к. „Зорница“; Благоустрояване на предблоково пространство на
вх. В, бл. 23, ж.к.“ Лазур“, Бургас.
3. Разни.
Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.
По първа точка:
След направените разисквания и единодушно гласуване се приеха следните
РЕШЕНИЯ:
1. КППЧП приема правните анализи на обекти: Офис, ж.к “Братя
Миладинови” ул. “Сан Стефано” 86, гр. Бургас, мансарден етаж; Офис,
ж.к.”Изгрев”, бл.53, между вх.8 и 9, гр.Бургас; Самостоятелни обекти в
двуетажна масивна сграда, ж.к. “Братя Миладинови”, ул. “Стефан Стамболов”

№ 122, гр. Бургас; Ателие А на III етаж в сграда в УПИ Х в кв. 5 по плана на ПЗ
„Победа“, гр. Бургас; Ателие K на III етаж в сграда в УПИ Х в кв. 5 по плана на
ПЗ „Победа“, гр. Бургас; Офис, ул.“Гладстон“№53, гр. Бургас; Парокотелно, ж.к
„Зорница“ до бл.14, гр. Бургас, Подблоково помещение- кафе, ж.к „М.Рудник“,
бл.84-II, гр.Бургас; Подземно паркомясто №6, ул.“Батак“№46, гр. Бургас;
Павилион- търговски обект, ул. „Г.Дълбошки“, кв.1.
2. Приема КППЧП да продължи процедурата по приватизация на обектите.
По втора точка:
След единодушно гласуване се приеха следните
РЕШЕНИЯ:
След разглеждане и обсъждане на постъпилите проектопредложения по
Програмата за публично-частно партньорство на Община Бургас за малки
благоустройствени проекти, KППЧП реши:
1.Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на
собствениците на бл.64, вх.А, ж.к.”Лазур”, гр.Бургас- Озеленяване и поставяне на
пейки и кошчета пред бл.64, вх.А, ж.к. “Лазур”, гр. Бургас на стойност 10 000лева с
ДДС.
2.Одобрява за финансиране проекта на Инициативна група на
собствениците на бл.34, ж.к.”Зорница”– Поддръжка и ремонт на прилежащи
тротоарни площи вх.В, бл.34, в ж.к.”Зорница”, гр.Бургас на стойност 7119,42 лева
с ДДС.
3.Одобрява за финансиране проекта на Инициативна група на
собствениците на бл.23, вх. В, ж.к.”Лазур”– Благоустрояване на предблоково
пространство вх.В, бл.23, в ж.к.”Лазур”, гр.Бургас на стойност 8009,33 лева с
ДДС.
4. Да се сключи договор с инж. Дарина Чолакова за приемане и
изпълнение на одобрените за финансиране малки благоустройствени проекти по
Програмата за публично-частно партньорство на Община Бургас за малки
благоустройствени проекти считано от 15.07.2014г до 15.12.2014г с предложение
за заплащане 1750 лева, които да се изплатят на пет вноски.
По трета точка:
След направените разисквания и единодушно гласуване се приеха следните
РЕШЕНИЯ:
КППЧП приема списък с обекти за приватизация предоставени от ОП
„Общински имоти“, гр. Бургас: Самостоятелен обект в сграда- офис, ул.”Д-р
Нидер” №4, ет.2, гр. Бургас, ЗП- 74,72 кв.м.; Таванско помещение- ателие, кв.
Г.Димитров, бл.11, ет.3, гр. Бургас, ЗП- 24,16 кв.м. Едноетажна сграда находяща
се в УПИ I, кв. 60, целият с площ от 326кв.м., гр. Българово; Самостоятелна
сграда, кв. „Победа“, кв.29, гр. Бургас, ЗП- 54 кв.м.
Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
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