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ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА
ОТ 
ИВО ПЕНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
	
Със свое Решение №43-24/31.03.2015 г. Общински съвет град Добрич дава съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) І в кв. 537, предвиден за „Къща-музей“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ на град Добрич, актуван с Акт за публична общинска собственост №3018/21.12.2005г., вписан под №140, том I, вх. рег. №429/11.01.2006 г. в Службата по вписванията град Добрич.С влязлото в сила изменение на ПУП-ПР, одобрено със Заповед №734/22.06.2017 г. на Кмета на Общината, от УПИ І-за къща-музейс площ 5 059.00 кв. м се образуват два нови: УПИ ХХІ за „Дом-паметник“ с площ 4 418.00 кв. м и УПИ ХХІІ за „Обществено обслужване“ с площ 641.00 кв. м. 
В УПИ ХХІ за „Дом-паметник“ попада масивна двуетажна сграда – Дом-паметник „Йордан Йовков“. Имотът запазва предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС и е актуван, ведно с наличната сграда с Акт за публична общинска собственост №5346/15.12.2017 г., вписан под №29, том ХХVIІ, вх. рег. №11963/19.12.2017 г. в Службата по вписванията град Добрич.
В УПИ ХХІІ попада масивна двуетажна сграда, собственост на „Бакарди клуб“ ООДпо силата на Нот. акт №38, т. ІІІ, рег. №4857, дело № 324/2011 г., вписан под №63, т. ХХХІІ, дело №4874, вх. рег. №12602/06.12.2011 г. в Службата по вписванията град Добрич. Заведението, помещаващо се в нея е с категоризация „Кафе-аперитив“, съобразно чл. 8, т. 1 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, приета с ПМС №217/17.08.2015 г.В имота са разположени зимна и лятна тераса с маси, столове, външен бар и принадлежностите му.
През новообразувания УПИ ХХІІ не преминават каквито и да било основен тип комуникации: електропровод, водоснабдяване, канализация, а само подземни отклонения на комуникациите водоснабдяване и канализация обслужващи единствено сградата на „Бакарди клуб“. 
Човекопотокът и неговото движение в района запазват предишната своя траектория след новото отреждане. Подстъпите на пътните и пешеходни артерии, подземни и надземни излази не преминават през и не биват препядствани от новообособения УПИ ХХІІ. 
Изложените факти датират от повече от 10 години. През посочения период фактическото предназначение на имота не е търпяло промени и/или прекъсвания, поради други обстоятелства.
Предвид гореизложеното, в неговата съвкупност, отпада необходимостта, предназначението на имота да е за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗОС и е необходимо да се преобразува собствеността от публична в частна. 
На основание чл.6, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет следва да обяви за частна общинска собственост УПИ ХХІІ в кв. 537, предвиден за „Обществено обслужване“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ на град Добрич.Същият е идентичен с ПИ 72624.615.7667 по КККР на град Добрич и се намира на ул. „Генерал Гурко“ №4.
Съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗОС, решението на Общински съвет се приема с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да приеме следното:


Проект!




РЕШЕНИЕ:

	Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС обявява за частна общинска собственост ПИ 72624.615.7667 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Генерал Гурко“ №4, идентичен с УПИ ХХІІ в кв. 537, предвиден за „Обществено обслужване“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ на град Добрич, с площ 641.00 кв. м, актуван с Акт за публична общинска собственост №3018/21.12.2005 г.
	Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно закона, действия.



ИВО ПЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет град Добрич









