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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 23/14 август 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 23

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 14 август 2017 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Връчване на удостоверение от Общинската избирателна комисия на общински
съветник и полагане на клетва.

По първа точка от дневния ред беше връчено удостоверение на общинския
съветник ДОБРИН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ и положена клетва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Виолета Йончева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 23/14 август 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 23
от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 14 август 2017 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на терен за временно използване във връзка с Проект „Интегриран
проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1” за Обособена позиция № 3
„Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на
водопроводната мрежа на гр. Добрич, етап 1, обхващащ „Водоснабдяване – ЛОТ 3”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 23 – 2:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8,
ал.9, т.2 от ЗОС допълва, в част две /За отдаване под наем/ точка 2.1 /Общински терени
и обекти/, Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество с:

- поземлен имот с идентификатор 72624.619.427 по КККР на гр. Добрич,
находящ се в ж.к. „Балик”, с площ – 4 846.00 кв.м., с предназначение - терен за
временно използване, свързан с изграждането и ремонта на обект на техническата
инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности.

ІI. Общински съвет град Добрич на основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.14, ал.6, изречение 2 от ЗОС и чл.22, ал.1, т. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се
отдаде под наем на ДЗЗД „Добротица 2016“ град Варна, с Булстат:177127926:

- поземлен имот с идентификатор 72624.619.427 по КККР на гр. Добрич,
находящ се в ж.к. „Балик”, с площ 4 846.00 кв.м., за терен за временно използване,
свързан с изграждането и ремонта на обект на техническата инфраструктура, за срока
на ремонтно-строителните дейности, но не по-дълъг от законно установения в чл. 14,
ал. 3 от ЗОС, с месечна наемна цена 938.00 лв. без ДДС (0.19 лв./кв.м). Цената е
определена въз основа на експертна оценка изготвена от лицензиран оценител.

Съгласно чл.45, ал. 1 от ЗДДС, върху наемната цена не се дължи данък добавена
стойност.

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона
действия   по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Виолета Йончева)


