
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И
 ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

П Р О Т О К О Л
№ 14

Днес 01.04.2015г. 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. Разглеждане и одобряване на проектопредложения по Програмата на Община
Бургас за публично – частно партньорство за реализация на малки благоустройствени
проекти: Полагане на тротоарни плочи и бордюри на околоблоково пространство
бл.68, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас; Благоустройствени мероприятия в двора на ЦДГ
„Чайка“, ж.к. „Меден Рудник“ и монтиране на детски съоръжения.

    2. Приемане на протоколите от проведените търгове с явно наддаване на
30.03.2015 г. за продажба на общински имоти: Бивш хлебозавод, гр. Поморие; Павилион-
търговски обект, ул.“Георги Дълбошки“, кв.1, кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

    3. Приемане на резултата от публичния търг с явно наддаване на 30.03.2015 г. за
продажба на обект: Павилион - търговски обект, ул.“Георги Дълбошки“, кв.1, кв. Долно
Езерово, гр. Бургас и определяне на спечелилия търга участник.

    4. Приемане на резултата от публичния търг с явно наддаване на 30.03.2015 г. за
продажба на обект: Бивш хлебозавод, гр. Поморие и определяне на спечелилия търга
участник.

    5. Резултат от публичния търг с явно наддаване на 30.03.2015г. за продажбата на
обект: Ателие, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ 86, гр. Бургас.

    6. Приемане на списък с правоспособни юристи от Адвокатска колегия – Бургас за
участие в процедури чрез пряко договаряне за изготвяне на правни анализи на общински
имоти подлежащи на приватизация.

7.  Разни.

     Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.

                                                    По първа точка

     След единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

    1. Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на
собствениците на бл.68, ж.к.“Лазур“, гр. Бургас – Полагане на тротоарни плочи и
бордюри на околоблоковото пространство бл. 68, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас на стойност
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9 980,72 лева с ДДС.
    2. Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на родители

на деца, посещаващи ЦДГ „Чайка“ – Благоустройствени мероприятия  и монтиране
на детски съоръжения в двора на ЦДГ „Чайка“, ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас на
стойност 9 994,80 лева с ДДС.

По втора точка

След единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

            1. Комисията по приватизация и  ПЧП приема Протокола от проведения на
30.03.2015 год. публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински
нежилищен имот: Бивш хлебозавод, гр. Поморие.
             2. Комисията по приватизация и  ПЧП приема Протокола от проведения на
30.03.2015 год. публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински
нежилищен имот: Павилион – търговски обект, ул. „Георги Дълбошки“, кв.1, кв.
Долно Езерово, гр. Бургас.

По трета точка

            След единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

            1. Комисията по приватизация и ПЧП при Общински съвет – Бургас, съгласно
чл.16, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, определя участника, спечелил
публичния търг с явно наддаване на 30.03.2015г. за продажбата на обект: Павилион –
търговски обект, ул. „Георги Дълбошки“, кв.1, кв. Долно Езерово, гр. Бургас – Красимир
Георгиев Стоянов.

 2. Писмено да се уведоми участникът за приетото решение.

По четвърта точка

            След единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

            1. Комисията по приватизация и ПЧП при Общински съвет – Бургас, съгласно
чл.16, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, определя участника, спечелил
публичния търг с явно наддаване на 30.03.2015г. за продажбата на обект: Бивш
хлебозавод, гр. Поморие – „ЙОНСТРОЙ“ ЕООД.

 2. Писмено да се уведоми участникът за приетото решение.
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По пета точка

След направените разисквания и единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

               1. КППЧП приема резултата от публичния търг с явно наддаване на
30.03.2015г.  за продажба на общински нежилищен имот: Ателие, ж.к.“Братя
Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ 86, гр. Бургас.
               2. Приема да се проведе нов публичен търг при същите условия, приети с
Решение на КППЧП № 6/02.09.2014г.

По шеста точка

             След единодушно гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

             На основание чл. 5, ал. 2 от ЗПСК, чл. 5, ал. 1 от НВИДСППСПК и чл. 2, т. 4 от
Правилника за дейността, КППЧП приема списък с правоспособни юристи от
Адвокатска колегия – Бургас за участие в процедури чрез пряко договаряне за
изготвяне на правни анализи на обособени обекти, общинска собственост.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
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