
 

Комисия по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени 

проекти – Общински съвет Бургас 

 

                                 

 

КОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 15 

 

Днес 26.04.2018г. от 10.00 ч. се проведе заседание на Комисията по провеждане на 

търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти 

(КПТКПРМБП). 

Присъстват: Костантин Луков, Карамфилка Апостолова, Бойчо Георгиев, Георги 

Митев, Евгений Мосинов, Николай Иванов, Ангел Божидаров, Стефан Колев, Златина 

Георгиева, Живко Димитров. 

Отсъстващи: Петко Стамболиев, Антонио Душепеев, Димитрина Буланова 

Заседанието протече при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

           1. Разглеждане и одобрение на проектопредложения по Програмата на Община 

Бургас за реализация на малки благоустройствени проекти. 

            2.  Разни 

  
 Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.  

 

По първа точка: 

 

След единодушно гласуване се приеха следните 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

            1.1 Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на 

собствениците от вх. 1, бл. 23, ж.к.“Славейков“, гр. Бургас – „Благоустрояване пред 

вх. 1, бл. 23, ж.к.“Славейков“, гр. Бургас“ на стойност 4 299,88 лева с включено ДДС. 

            1.2 Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на 

собствениците от вх. 3, бл. 37, ж.к.“Лазур“, гр. Бургас – „Ремонт на прилежащи 

тротоарни площи пред вх. 3, бл. 37, ж.к.“Лазур“, гр. Бургас“ на стойност 5 474,69 лева 

с включено ДДС. 

            1.3 Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на 

собствениците от вх. 5, бл. 70, ж.к.“Изгрев“, гр. Бургас – „Благоустрояване пред вх. 5, 

бл. 70, ж.к.“Изгрев“, гр. Бургас“ на стойност 9 694,00 лева с включено ДДС. 

            1.4 Одобрява за финансиране проекта на Обществения съвет на ДГ „Звънче“ - 

гр. Бургас – „Направа на детска площадка в двора на ДГ „Звънче“, ж.к.“Славейков“, 

гр. Бургас“ на стойност 9 989,52 лева с включено ДДС. 

             1.5 Одобрява за финансиране проекта на Сдружение градинско настоятелство 

„Звездица Зорница“ - гр. Бургас – „Изграждане на детска площадка в двора на ДГ 



                                

„Звездица Зорница“ до корпус № 2, гр. Бургас“ на стойност 9 506,69 лева с включено 

ДДС. 

            1.6 Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на 

собствениците от вх. Б, бл. 40, ж.к.“Братя Миладинови“, гр. Бургас – „Реновиране на 

предблоковото пространство пред вх. Б, бл. 40, ж.к.“Братя Миладинови“, гр. Бургас“ 

на стойност 9 994,00 лева с включено ДДС. 

             1.7 Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на 

собствениците от вх. В, бл. 18, ж.к.“Славейков“, гр. Бургас – „Подмяна на тротоарни 

плочи пред вх. В, бл. 18, ж.к.“Славейков“, гр. Бургас“ на стойност 4 890,00 лева с 

включено ДДС. 

 

 

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

 


	П Р О Т О К О Л

