
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И
 ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

П Р О Т О К О Л
№ 13

Днес 17.03.2015г. от 16.30 ч. се проведе заседание на Комисията по приватизация и
публично – частно партньорство – гр.Бургас.

Присъстват: г-н Панайот Жечков, г-н Чанко Мирчев, г-н Бойчо Георгиев, г-жа
Карамфилка Апостолова, г-н Георги Янев, г-жа Виолета Илиева, г-жа Галя Василева, г-жа
Станка Рускова, г-н Калчо Белов, г-жа Мария Митева

Отсъстващи: г-жа Златина Георгиева
Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

             1. Допълване на Годишната план-програма за приватизация на Община Бургас за
2015 г. с нов обект.
             2. Започване работа по програмата за публично-частно партньорство на Община
Бургас за реализация на малки благоустройствени проекти.
             3. Приемане на списък с независими оценители за изготвяне на приватизационни
оценки на общински имоти, включени в Програмата за приватизация на Община Бургас.
             4. Разни.

     Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.

                                                    По първа точка
     След единодушно гласуване се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

    1. Комисията по приватизация и ПЧП приема да се допълни Годишната
план-програма за приватизация на Община Бургас за 2015г. с обособен обект:
Таванско помещение, застроено на 24,16 кв.м., избено помещение с площ 8,18 кв.м.,
находящ се в гр. Бургас, кв. „Г. Димитров“, бл. 11, ет. 3, ляв таван. Имотът е актуван
с Акт за частна общинска собственост № 525/07.11.1997г.

    2. Председателят на КППЧП да внесе докладна записка до Общински съвет
за включването на обекта в Програмата за приватизация на Община Бургас.

                                                     По втора точка
След единодушно гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

             Във връзка с изпълнение на Програмата за публично-частно партньорство на
Община Бургас за малки благоустройствени проекти да се сключи договор с инж.
Дарина Чолакова, считано от 01.04.2015г. до окончателно приключване на дейностите
по реализация им. Определя възнаграждение в размер на 2 200 (две хиляди и двеста)
лева, които да бъдат изплатени на четири вноски.
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По трета точка
            След единодушно гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

               На основание чл. 5, ал. 2 от ЗПСК, чл. 5, ал. 1 от НВИДСППСПК и чл. 2, т. 4
от Правилника за дейността, КППЧП приема списък с независими оценители от
Регионалната колегия на КНОБ.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
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