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ДО					
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От ЕЛКА ДИМОВА
Заместник-кмет “Финанси и общинска собственост”
							

ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.623.642, находящ се на пл. „Свобода“ № 8


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

	В Община град Добрич постъпи предложение с входящи рег. №70-00-8 от 04.01.2017 г. от Денислав Здравков Йонов – представител на „ДАРИК ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АД със седалище и адрес на управление: град София, район Лозенец, пл. „Йоан Павел ІІ“ №1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 124023026 за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.623.642 по КККР на град Добрич, находящ се на пл. „Свобода“ №8. Имотът е с площ 9 857.00 кв. м и е идентичен с УПИ Ів кв. 50, предвиден за „Хотелски комплекс, ОО и озеленяване“ по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич. Частната собственост е 9 520.00 кв. м – застроено и незастроено дворно място и сграда, от които 9 130.68 кв. м са собственост на „Дарик имоти България“ АД, а 389.32 кв. м на „Банка ДСК“ ЕАД. Общинската собственост е 337.00 кв. м незастроено дворно място, актувано с АОС №5300/31.01.2017 година.
Становището на Гл. архитект е, че отделянето на общинската част в самостоятелен УПИ не е целесъобразно за функционирането на хотелския комплекс и за да се приложи действащия план за застрояване е необходимо да се прекрати съсобственост с Общината
В съответствие с нормата на чл. 30, ал. 1 от ЗС общинската част се разпределя между съсобствениците съразмерно с частта им.
	Съгласно Декларация-съгласие от 22.12.2016 г. с нотариална заверка на подписите от Маргарита Шамлиян – Нотариус в района на Софийски районен съд с рег. №042 на Нотариалната камара, „Банка ДСК“ ЕАД със седалище и адрес на управление: град София, район Оборище, ул. „Московска“ №19, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121830616, представлявано от Доротея Николаева Николова и Юрий Благоев Генов, в качеството им на Изпълнителни директори, декларира, че няма интерес да придобива допълнителна площ от ПИ 72624.623.642 по КККР на град Добрич, находящ се на пл. „Свобода“ №8и дава съгласие „Дарик имоти България“ АД да придобие изцяло общинската част от имота.
Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти Общинска собственост за 2017 година, приета с Решение 16-9 от 31.01.2017 г.
	Предлагам Общински съвет да приеме следното


ПРОЕКТ!


Р Е Ш Е Н И Е:

	1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и „ДАРИК ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АД със седалище и адрес на управление: град София, район Лозенец, пл. „Йоан Павел ІІ“ №1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 124023026 в ПИ 72624.623.642 по КККР на град Добрич, находящ се на пл. „Свобода“ №8, идентичен с УПИ Ів кв. 50 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, чрез продажба на частта на Общината от 337.00 кв. м, за сумата от 70035.00 (седемдесет хиляди тридесет и пет) лева, или 207.82 лв./кв. м, без включен ДДС. 
Данъчната оценка на общинската част е 11677.10 (единадесет хиляди шестстотин седемдесет и седем и 0.10) лева.
	2. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

С уважение,						


ЕЛКА ДИМОВА
Заместник-кмет ФОС























