
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
№ 3

Днес 05.04.2016г. 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, Евгений Мосинов, Николай Иванов, Бойчо Георгиев, Антонио Душепеев, Георги
Митев, Стоян Арнаудов.

Отсъстващи: Ангел Божидаров, Петко Стамболиев, Виолета Илиева, Златина
Георгиева, Тина Писарова, Димитър Алексиев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

           1. Разглеждане и одобряване 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

Г-н Луков: Колеги, пред вас са всички проектопредложения и изготвените
становища от назначеният инженер. Предлагам да ги разглеждаме поетапно.

Г-жа Апостолова: Да вземем предвид становищата на инженерката,  тъй като тя е
направила огледи на обектите и като експерт е дала компетентното си мнение.

След единодушно гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

    1. Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на
собствениците на бл. 65, ж.к.“Лазур“, гр. Бургас – Направа на плочник на
околоблоковото пространство, бл. 65, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас на стойност 9 999,60
лева с ДДС.

    2. Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на
собствениците на вх. А-Б, бл. 40, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас – Благоустрояване пред вх.
А-Б, бл. 40, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас на стойност 9 818,53 лева с ДДС.

     3. Одобрява за финансиране проекта на Инициативната група на
собствениците на вх. В-Г, бл. 40, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас – Благоустрояване пред вх.
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В-Г, бл. 40, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас на стойност 9 892,67 лева с ДДС.
По втора точка

          Г-н Луков: Предстои изготвянето на правен анализ и приватизационна оценка на
едноетажна сграда в гр. Българово. Трябва да вземем решение дали възлагането на анализи
и оценки ще бъде чрез пряко договаряне, както е било и до сега.

Г-н Иванов: Аз и преди съм бил член на комисията по приватизация, тогава също
анализите на правното со.ъстояние на обектите, както и оценките се възлагаха чрез пряко
договаряне и считам, че може да продължим да работим по този начин.

Г-н Луков: Необходимо е да се определи състава на работна група за оценяване на
предложенията. Съгласно Наредбата за възлагане на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално
представителство, комисията трябва да се състои от минимум трима души.

Г-жа Апостолова: Предлагам за председател – Костантин Луков, юрист – Златина
Георгиева и член – Мария Митева.

Г-н Луков: Г-н Арнаудов, давам ви думата относно статута на двуетажната масивна
сграда, находяща се на ул. „Стефан Стамболов“ № 122.

Г-н Арнаудов: Сградата се състои от три самостоятелни обекта, всеки етаж по
отделно има идентификационен номер. До сега цялата сграда е била обявявана на търг
многократно. Напълно законосъобразно е самостоятелните обекти да бъдат обявени на
публичен търг по отделно.
          Г-жа Митева: За първи и подземен етажи има интерес от страна на проектанска
фирма. Девет пъти са обявявани публични търгове за цялата сграда. Възможно е по
отделно самостоятелните обекти да се продадат по-лесно.

Г-н Луков: Аз съм също на това мнение.  Колеги,  ако сте съгласни моля да
гласуваме.

След направените разисквания и единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

           1. Комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация
на малки благоустройствени проекти (КПТКПРМБП) приема процедурата по
възлагане на правни анализи и приватизационни оценки да се извършва чрез пряко
договаряне съгл. чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация и следприватизационен контрол,
включително процесуално представителство (НВИДСППСКВПП).
           2. КПТКПРМБП определя членове на работната група за оценяване и
класиране на предложенията от кандидатите в процедурата по възлагане на дейности,
свързани с подготовката за приватизация и следприватизационен контрол, съгл. чл.
15, ал. 5 от НВИДСППСКВПП в състав: Костантин Луков – Председател, Златина
Георгиева – юрист, Мария Митева – член.
           3. КПТКПРМБП приема да се обявят публични търгове с явно наддаване на
обособени обекти, представляващи самостоятелни обекти в двуетажна масивна сграда
с идентификатор 07079.620.62.1, ул. „Стефан Стамболов“ № 122, ж.к. „Братя
Миладинови“, гр. Бургас за всеки обект по отделно, както следва: Самостоятелен
обект с идентификатор 07079.620.62.1.6, ЗП 108,66 кв.м., прилежащи части 12,78%
ид.ч. от общите части на сградата; Самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.2, ЗП 123,51 кв.м., прилежащи части 34,56% ид. ч. от общите части на
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сградата; Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.4, ЗП 148,67 кв.м.,
прилежащи части: подпокривно пространство 106,11 кв.м. и 52,66% ид.ч. от общите
части на сградата.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

КПТКПРМБП

1. Костантин Луков                ……………… ……председател

2. Георги Митев                  …………………….член

3. Димитринка Буланова       …………………….член

4. Карамфилка Апостолова  …………………….член

5. Николай Иванов       ..……………………член

6. Бойчо Георгиев      ……………………..член

7. Антонио Душепеев       ……………………..член

8. Евгений Мосинов      ……………………..член

9. Стоян Арнаудов                ……………………...член

10. Мария Митева                 ………………………протоколист
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