
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
№ 2

Днес 11.03.2016г. от 16.00 ч. се проведе заседание на Комисията по провеждане на
търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти
(КПТКПРМБП).

Присъстват: Костантин Луков, Карамфилка Апостолова, Димитринка Буланова-
Митрева, Ангел Божидаров, Николай Иванов, Бойчо Георгиев, Антонио Душепеев,
Виолета Илиева, Георги Митев, Стоян Арнаудов.

Отсъстващи: Евгений Мосинов, Петко Стамболиев,Златина Георгиева, Тина
Писарова, Димитър Алексиев .

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

           1. Приемане на резултата от проведеният публичен търг с явно наддаване на
10.03.2016 г. за продажбата на  обект: Подблоково помещение (офис), ж.к.”Изгрев”, бл.
53, между вх. 8 и 9, гр.Бургас и определяне на спечелилия търга участник.
           2. Резултати от обявените на 10.03.2016г. публични търгове за следните обекти:
Ателие “К” на ет.3 в сграда в УПИ Х, кв.5 по плана на ПЗ “Победа”, гр.Бургас; Ателие,
ж.к.”Бр.Миладинови”, ул. „Сан Стефано“ № 86, мансарден етаж, гр.Бургас;
Подблоково помещение, ж.к.“Меден Рудник“, бл. 84, между вх. Д и Е, гр.Бургас.
           3. Започване работа по Програмата на Община Бургас за реализация на малки
благоустройствени проекти.
           4. Разни

 Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.

По първа точка:

След единодушно гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

            Комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация
на малки благоустройствени проекти при Общински съвет - Бургас, съгласно чл. 16
ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите, определя участника, спечелил
публичния търг с явно наддаване на 10.03.2016г. за продажбата на: Подблоково
помещение (офис), ж.к. „Изгрев“, бл. 53, между вх. 8 и 9, гр.Бургас – Владислав
Кънчев Кънев и Чудомира Петева Петкова.
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По втора точка

След единодушно гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

           Комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на
малки благоустройствени проекти приема резултатите от обявените публични
търгове с явно наддаване на 10.03.2016 г. на следните имоти: Подблоково помещение,
ж.к. „Меден Рудник“, зона „В“, бл. 84, вх. Д-Е, гр. Бургас; Ателие „К“ на ет. 3 в сграда
в УПИ Х, кв. 5 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас; Ателие, ж.к.”Бр.Миладинови”,
ул.”Сан Стефано” № 86, гр. Бургас и приема да се проведат нови публични търгове
при същите условия, приети с решение на КПТКПРМБП № 1/03.02.2016г.

По трета точка

След единодушно гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

 Във връзка с изпълнение на Програмата на Община Бургас за реализация на
малки благоустройствени проекти да се сключи договор с инж. Дарина Чолакова,
считано от 01.04.2016 г. до окончателно приключване на дейностите по реализацията
им. Определя възнаграждение в размер на 2 300 (две хиляди и триста) лева, които да
бъдат изплатени на четири вноски.

По четвърта точка

След направените разисквания се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

            КПТКПРМБП  приема да се включи в Програмата за приватизация следният
обект: Подлоково помещение със застроена площ 117,51 кв.м. в бл. 42, вх. Г, ж.к.
„Братя Миладинови“, гр. Бургас.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
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