
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И
 ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

П Р О Т О К О Л
№ 8

Днес 04.11.2014г. 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. Среща с г-н Румен Шарпов – Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци,
такси и реклама“.

 2.  Приемане на актуализацията на правния анализ на обект: Едноетажна сграда с
изба, ул.“Христо Ботев“ № 29, УПИ VIII, кв. 124, гр.Бургас, целият с площ от 169 кв.м.

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

                                                    По първа точка
След изчерпване на въпросите, касаещи Дирекция „Местни приходи от данъци,

такси и реклама“ г-н Шарпов напусна заседанието.

                                                     По втора точка
След направените разисквания и единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:
             1. Комисията по приватизация и публично-частно партньорство приема
правният анализ на общински имот: Едноетажна сграда с изба, ул.“Христо Ботев“ №
29, УПИ VIII, кв.124, гр.Бургас, целият с площ от 169,00 кв.м.
            2. КППЧП да продължи процедурата по приватизация на обекта.

По трета точка
           След като взе предвид Решение № 1183/24.10.2014г. на Общински съвет –
гр.Поморие, с което не се дава съгласие Община Поморие да участва в процедура по
приватизация на обект: Бивш хлебозавод, гр.Поморие, Комисията по приватизация и ПЧП
прие следното

РЕШЕНИЕ:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на: Бивш

хлебозавод, гр.Поморие при определените условия по т.2, решение-протокол № 6 от
02.09.2014г. на Комисията по приватизация и ПЧП.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
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