
 

 

 

           

                                 

 

КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И 

 ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 

БУРГАС 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 

Днес 13.05.2014г. от 16.00 ч. се проведе заседание на Комисията по приватизация и 

Публично – частно партньорство – гр.Бургас. 

Присъстват: г-н Панайот Жечков, г-н Бойчо Георгиев, г-жа Карамфилка Апостолова, г-н 

Георги Янев, г-жа Виолета Илиева, г-н Чанко Мирчев, г-жа Галя Василева, г-жа Станка Рускова, 

г-н Калчо Белов. 

Отсъстващи: няма. 

Заседанието протече при следния  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Приемане на доклада на комисията за откриване на процедура за пряко 

договаряне за изготвяне на правен анализ на обособен обект: Офис, жк“Братя 

Миладинови”, ул „Сан Стефано”№86, мансарден етаж, гр.Бургас 

2. Започване работа по изготвяне на Програма за приватизация на Община Бургас 

за 2014г., съгласно чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 

3. Избор на тръжни комисии за провеждане на публични търгове с явно наддаване за 

следните обекти: Едноетажна сграда с изба, ул. “Христо Ботев” № 29, УПИ VIII, кв.124, гр. 

Бургас; Офис, ж.к.”Изгрев”, бл.53, между вх.8 и 9, гр.Бургас; Самостоятелни обекти в 

двуетажна масивна сграда, ж.к. “Братя Миладинови”, ул. “Стефан Стамболов” № 122, гр. 

Бургас. 

4. Разглеждане и одобряване на проектопредложениe по Програмата за публично-

частно партньорство на Община Бургас за реализация на малки благоустройствени 

проекти: Благоустрояване на предблоково пространство вх.В на бл.34, ж.к. “Зорница”, гр. 

Бургас. 

 5. Разни.  

Дневният ред бе предложен за гласуване и приет единодушно.  
 

По първа точка: 

След направените разисквания и единодушно гласуване се приеха следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. КППЧП- Бургас приема доклада на комисията за откриване на процедура чрез 

пряко договаряне за изготвяне на правен анализ на обособен обект: Офис, ж.к“Братя 

Миладинови”, ул „Сан Стефано”№86, мансарден етаж, гр.Бургас.  

2. КППЧП определя изготвянето на правния анализ  на обект: Офис, ж.к“Братя 

Миладинови”, ул „Сан Стефано”№86, мансарден етаж, гр.Бургас да се възложи на адв. 

Евелина Тончева за срок от 5 /пет/ работни дни и цена от 250/двеста  и петдесет/ лева. 

 3. Възлага на Председателя на КППЧП да сключи договор с кандидатита. 

 

По втора точка: 

След направените разисквания и единодушно гласуване се приеха следните 
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РЕШЕНИЯ: 

1.КППЧП приема списък с обекти за приватизация: Стъкларско ателие, 

ул.”Оборище”№79,гр. Бургас; Магазин „Хоризонт”/собственост на „Хляб и хлебни 

изделия”ЕООД/, ж.к „Лазур”бл.5, гр. Бургас; Самостоятелен обект/галерия/, ул”Шипка”№3, 

гр. Бургас; Самостоятелен обект в сграда на ул.”Д-р  Нидер” №4, гр. Бургас.  

2.Приема на следващото заседание на КППЧП да се изготви окончателен списък с 

обекти за изготвяне на годишна План- програма за приватизация за 2014г., след 

получаване на информация за незаети обекти от страна на ОП „Общински имоти”-

гр.Бургас. 

 

По трета точка: 

След направените разисквания и единодушно гласуване се прие следното 

 

             Р Е Ш Е Н И Е 

КППЧП -Бургас определя комисия за провеждане на публични търгове с явно 

наддаване на 29.05.2014г. от 17 ч. за продажба на следните обекти: Едноетажна сграда с 

изба, ул. “Христо Ботев” № 29, УПИ VIII, кв.124, гр. Бургас; Офис, ж.к.”Изгрев”, бл.53, 

между вх.8 и 9, гр.Бургас; Самостоятелни обекти в двуетажна масивна сграда, ж.к. “Братя 

Миладинови”, ул. “Стефан Стамболов” № 122, гр. Бургас в състав: Панайот Жечков – 

председател; Чанко Мирчев-член;  Бойчо Георгиев– член; Г. Василева – член; Виолета 

Илиева- член; К. Белов- член;  С. Рускова- член; К. Апостолова- член; Г. Янев- член; П. 

Николова-член, Зл. Райнова- юрист;резервен член-юрист посочен от Община Бургас. 

 

По четвърта точка: 

След направените разисквания и единодушно гласуване се прие следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

КППЧП приема на следващото си заседание след един месец да бъдат обсъдени и 

одобрени проектопредложения постъпили по Програмата за публично-частно 

партньорство на Община Бургас за малки благоустройствени проекти. 

 

По пета точка: 

След единодушно гласуване се прие следното 

 

           Р Е Ш Е Н И Е: 

КППЧП, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите определя 

възнаграждение на членовете на тръжна комисия за провеждане на публични търгове с 

явно наддаване, както следва: Председател – 150 лв.; Юрист – 150 лв.; Член – 150 лв. 

             

                

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

     

 


