
 

Комисия по приватизация и публично- частно партньорство – Общински съвет Бургас 

 

           

                                 

 

КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И 

ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 12 

Днес 16.02.2015г. от 16.00 ч. се проведе заседание на Комисията по приватизация и 

публично-частно партньорство – гр.Бургас. 

Присъстват: г-н Панайот Жечков, г-н Бойчо Георгиев, г-жа Карамфилка Апостолова, 

г-жа Виолета Илиева, г-н Георги Янев, г-н Калчо Белов, г-жа Галя Василева, г-жа Станка 

Рускова, г-н Чанко Мирчев, г-жа Мария Митева, г-жа Златина Райнова. 

Отсъстващи: няма 

Заседанието протече при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на протокола от проведения търг с явно наддаване на 12.02.2015 г. 

за продажба на общински имот: Едноетажна сграда с изба, ул. „Христо Ботев“ № 29, в 

УПИ VIII, кв.124, целият с площ от 169.00 кв.м., гр. Бургас. 

2. Приемане на резултата от публичния търг с явно наддаване на 12.02.2015 г. за 

продажба на общински имот: Едноетажна сграда с изба, ул. „Христо Ботев“ № 29, в 

УПИ VIII, кв.124, целият с площ от 169.00 кв.м., гр. Бургас, определяне на спечелилия 

търга участник и класирания на второ място. 

             3. Резултати от обявените на 12.02.2015 г. публични търгове за продажбата на 

следните общински нежилищни имоти: Самостоятелни обекти в двуетажна масивна 

сграда, ул. „Стефан Стамболов“ 122, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас; Ателие, ж.к. 

„Бр. Миладинови“, ул.  „Сан Стефано“ 86, гр. Бургас. 

  4.  Разни. 

            Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.  

 

По първа точка: 

След единодушно гласуване се прие следното решение 

 

          РЕШЕНИЕ: 

 

  1. КППЧП приема Протокола от проведения на 12.02.2015 год. публичен търг с 

явно наддаване за продажбата на общински имот: Едноетажна сграда с изба, ул. 

„Христо Ботев“ № 29, в УПИ VIII, кв.124, целият с площ от 169.00 кв.м., гр. Бургас. 

 

 

По втора точка: 

След направените разисквания и единодушно гласуване се приеха следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

  1. КППЧП, съгласно чл.16, ал.3 от Наредбата  за търговете и конкурсите,  
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определя участника, спечелил публичния търг с явно наддаване на 12.02.2015 г. на 

продажбата на обект: Едноетажна сграда с изба, ул. „Христо Ботев“ № 29, в УПИ VIII, 

кв.124, целият с площ 169.00 кв.м., гр. Бургас - „Евробилдинг Инженеринг“ ООД - гр. 

София. На второ място класира – „АНТИК 2004“ ООД. 

              2. Приема писмено да се уведомят участниците за приетото решение.  

 

По трета точка: 

След направените разисквания и единодушно гласуване се приеха следните 

 

           РЕШЕНИЯ: 

 

              1. КППЧП приема резултатите от публичните търгове с явно наддаване на 

12.02.2015 година за продажба на следните имоти: Самостоятелни обекти в 

двуетажна масивна сграда, ул. „Стефан Стамболов“ 122, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. 

Бургас; Ателие, ж.к. „Бр. Миладинови“, ул.  „Сан Стефано“ 86, гр. Бургас. 

              2. Приема да се проведат нови публични търгове при същите условия за 

продажба, приети с решения на КППЧП № 5/05.08.2014 г. и № 6/02.09.2014 г.  

 

 

 

 

         Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 


