
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
№ 7

Днес 09.08.2016г. от 09.30 ч. се проведе заседание на Комисията за провеждане на
търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти
(КПТКПРМБП).

Присъстват: Костантин Луков, Евгений Мосинов, Карамфилка Апостолова,
Димитринка Буланова-Митрева, Ангел Божидаров,  Николай Иванов,  Бойчо Георгиев,
Антонио Душепеев, Георги Митев, Златина Георгиева.

Отсъстващи: Виолета Илиева, Петко Стамболиев, Живко Димитров, Тина Писарова,
Димитър Алексиев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

           1. Приемане на приватизационната оценка на общински обект: Едноетажна
сграда (магазин) в УПИ I, кв. 60, гр. Българово и определяне на начална тръжна цена
и стъпка на наддаване.
           2. Приемане на резултата от проведеният публичен търг с явно наддаване на
08.08.2016г. за продажбата на общински нежилищен имот: Самостоятелен обект с
идентификатор 07079.620.62.1.2 в двуетажна масивна сграда на ул.“Стефан
Стамболов“ № 122, ж.к.“Братя Миладинови“, гр. Бургас.
           3. Резултати от обявените на 08.08.2016г. публични търгове с явно наддаване за
самостоятелни обекти с идентификатори 07079.620.62.1.4; 07079.620.62.1.6 в двуетажна
масивна сграда на ул.“Стефан Стамболов“ № 122, ж.к.“Братя Миладинови“, гр.
Бургас.
           4. Разни.
  Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.

По първа точка:

След направените разисквания и единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

           1. КПТКПРМБП приема приватизационната оценка на общински обект:
Едноетажна сграда (магазин) в УПИ  I, кв. 60, гр. Българово и определя:
- Метод на приватизация – публичен търг с явно наддаване;

     - Начална тръжна цена в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева;
     - Депозит за участие в размер на 500 /петстотин/ лева;
     - Стъпка на наддаване в размер на 50 /петдесет/ лева.

           2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на обекта на 16-



тия ден от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник” от 17.00 ч. в
заседателната зала на Община Бургас, ул. “Александровска” 26.

3. Срок на закупуване на тръжната документация - до 15-я ден  включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в приемното време на
КПТКПРМБП, ул. „Конт Андрованти” № 1-3, ет.3, ст.25 срещу представен документ
за платена такса 200лв. по IBAN сметка на Община Бургас № BG 08 SOMB 9130 8424
1517 44, код на плащане – 44 70 00, BIC на „Общинска банка” АД-Бургас –
SOMBBGSF.

4. Депозитът за участие се внася всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга по IBAN сметка на Община- Бургас, BG 89 SOMB 9130 3323 9965
01, BIC на „Общинска банка“ АД- Бургас: SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово - с платежно нареждане по банковата сметка на кандидата в срок
пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на
КПТКПРМБП за определяне на спечелилия участник.

5. Огледът на обекта се извършва през всички работни дни до деня,
предхождащ търга, след представен платежен документ за закупена тръжна
документация в КПТКПРМБП.

6. Срок и място за подаване на предложенията за участие в публичният търг - в
деловодството на Общински съвет - Бургас, ул. „Александровска” № 26, гр. Бургас
всеки работен ден до 17 ч. но не по-късно от деня, предхождащ търга в приемното
време на КПТКПРМБП. Изпращане на предложения по пощенски път не се допуска.

По втора точка

След единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

1. КПТКПРМБП, съгласно чл. 16 ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите,
определя участника, спечелил публичния търг с явно наддаване на 08.08.2016 г. за
продажба на: Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.2 в двуетажна
масивна сграда, ул.“Стефан Стамболов“ № 122, ж.к.“Братя Миладинови“, гр. Бургас –
Желязко Петров Желязков.

2. Писмено да се уведоми участника за приетото решение.

По трета точка

След направените разисквания се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

            1. КПТКПРМБП  приема резултатите от обявените публични търгове с явно
наддаване на 08.08.2016г. за следните имоти: Самостоятелни обекти с идентификатори
07079.620.62.1.4 и 07079.620.62.1.6 в двуетажна масивна сграда на ул.“Стефан
Стамболов“ № 122, ж.к.“Братя Миладинови“, гр. Бургас.
            2. КПТКПРМБП приема да се проведат нови публични търгове при същите
условия, приети с решение по протокол № 5 от 22.06.2016г.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.




	П Р О Т О К О Л

