
Комисия по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени
проекти – Общински съвет Бургас

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И
РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л
№ 6

Днес 20.07.2016г. от 13.30 ч. се проведе заседание на Комисията за провеждане на
търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти
(КПТКПРМБП).

Присъстват: Карамфилка Апостолова, Димитринка Буланова-Митрева,  Николай
Иванов,  Бойчо Георгиев,  Ангел Божидаров, Георги Митев.

Отсъстващи: Костантин Луков, Евгений Мосинов, Виолета Илиева, Петко
Стамболиев, Антонио Душепеев,  Стоян Арнаудов, Златина Георгиева, Тина Писарова,
Димитър Алексиев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

             1. Приемане на приемо-предавателните протоколи на работната група и докладите
за приемане на обекти по Програмата на Община Бургас за реализация на малки
благоустройствени проекти: „Изграждане на спортна площадка с удъропоглъщаща
настилка в ЦДГ„Здравец“, гр. Бургас“ и „Изграждане на детска площадка до корпус
№ 1 на ОДЗ „Звездица Зорница“, гр. Бургас“.
             2. Приемане на доклада на работната група на комисията за откриване на процедура
чрез пряко договаряне за изготвяне  на приватизационна оценка на общински имот:
Едноетажна сграда - магазин, кв. 60, УПИ I, гр. Българово.
             3. Разни.

 Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.

По първа точка
След единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

          1. КПТКПРМБП приема приемо-предавателния протокол на работната група и
доклада за приемане на обект по Програмата на Община Бургас за реализация на
малки благоустройствени проекти: „Изграждане на спортна площадка с
удъропоглъщаща настилка в ЦДГ„Здравец“, гр. Бургас“.
          2. КПТКПРМБП приема приемо-предавателния протокол на работната група и
доклада за приемане на обект по Програмата на Община Бургас за реализация на
малки благоустройствени проекти: „Изграждане на детска площадка до корпус № 1
на ОДЗ „Звездица Зорница“, гр. Бургас“.
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По втора точка

След единодушно гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. КПТКПРМБП приема доклада на работната група на комисията за откриване
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне  на приватизационна оценка на
обособен обект: Едноетажна сграда - магазин, кв. 60, УПИ I, гр. Българово.

   2. КПТКПРМБП определя изготвянето на приватизационната оценка да се
възложи на инж. Недялка Бойчева за срок от 5 (пет) работни дни и цена 150 (сто и
петдесет) лева. Да се сключи договор с кандидата.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Ангел Божидаров:
Зам.-председател на КПТКПРМБП

Протоколист:
Мария Митева – Гл. експерт
„Експертно-техническо осигуряване на ОбС“
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