
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
№ 8

Днес 07.10.2016г. от 10.30 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, Ангел
Божидаров, Бойчо Георгиев,  Антонио Душепеев, Георги Митев, Златина Георгиева,
Живко Димитров.

Отсъстващи: Костантин Луков, Евгений Мосинов, Николай Иванов, Виолета
Илиева, Петко Стамболиев, Тина Писарова, Димитър Алексиев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

           1. Приемане на резултата от проведеният публичен търг с явно наддаване на
06.10.2016г. за продажбата на общински нежилищен имот: Едноетажна сграда
(магазин) в УПИ I, кв. 60, гр. Българово.
           2. Резултати от обявеният на 06.10.2016г. публичен търг с явно наддаване за
самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.4 в двуетажна масивна сграда на
ул.“Стефан Стамболов“ № 122, ж.к.“Братя Миладинови“, гр. Бургас.
           3. Разни.
  Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.

По първа 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 06.10.2016 г. за
продажба на: Едноетажна сграда (магазин) в УПИ I, кв. 60, гр. Българово – Ангел
Димов Димов.

2. Писмено да се уведоми участника за приетото решение.

По втора точка

След единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:



            1. КПТКПРМБП  приема резултатът от обявеният публичен търг с явно
наддаване на 06.10.2016г. за следният имот: Самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.4 в двуетажна масивна сграда на ул.“Стефан Стамболов“ № 122,
ж.к.“Братя Миладинови“, гр. Бургас.
            2. КПТКПРМБП приема да се проведе нов публичен търг при същите условия,
приети с решение по протокол № 5 от 22.06.2016г.

По трета точка:

След запознаване с жалба с рег № 08-00-5295/28.09.2016г. подадена по електронен
път и направените разисквания се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

            1. Във връзка с уточняване на фактите и обстоятелствата, касаещи
поставените въпроси по подадена жалба с рег. № 08-00-5295/28.09.2016г. да бъде
издадено становище от Дирекция „Образование и демографски въпроси“.
            2. На следващо заседание на Комисията да бъдат поканени представители на
жалбоподателя и Дирекция „Образование и демографски въпроси“.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.


	П Р О Т О К О Л

