ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Елка Димова
Зам.-Кмет ФОС на Община град Добрич

ОТНОСНО: Обявяване на имот с идентификатор по КККР на град Добрич 72624.620.18 за публична общинска собственост.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
	
С Решение №32-11/27.03.2018 г. Общински съвет град Добрич обяви имот: Бивше СОУ “Дора Габе“ с административен адрес: Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, жк “Дружба“ №58, Поземлен имот с площ 29 082,00 кв. м с идентификатор 72624.620.18, ведно с попадащите в него: сграда с идентификатор 72624.620.18.1, сграда с идентификатор 72624.620.18.2, сграда с идентификатор 72624.620.18.3, сграда с идентификатор 72624.620.18.4 по КККР на град Добрич, УПИ I, кв. 8, по ЗРП на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4“, на град Добрич, за частна общинска собственост. 
На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решението е съставен Акт за частна общинска собственост №5367/04.05.2018 г., вписан под №15, т.ІV, вх. рег. №3368/08.05.2018 г. в Службата по вписванията град Добрич.
В Становището си, с рег. №10-17-16/08.03.18 г., инж. Христо Лазаров - Гл. експерт в Дирекция УТСК при Община град Добрич констатира идентичност на границите на ПИ по КК и УПИ по ПУП. 
УПИ І в кв. 8 е отреден „ За училище“ по действащия ПУП-ПРЗ на жк „Дружба 1, 2 и 4“ на град Добрич, одобрен с Решение №3-11 от 20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич. Предвид голямата площ на имота и разположените в него спортни площадки, същият би могъл да се ползва за мащабни обществени и/или спортни мероприятия с особена обществена значимост.
Съгласно нормата на Чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет са публична общинска собственост. Тази разпоредба изисква при провеждане на процедурата по издаване на актове за публична общинска собственост, Общински съвет да обяви имота за публична общинска собственост. 
Съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗОС, решението на общински съвет се приема с повече от половината от общия брой съветници.

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. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, обявява за публична общинска собственост следният недвижим имот:

	Поземлен имот с идентификатор 72624.620.18 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 29 085.00 (двадесет и девет хиляди осемдесет и пет) кв. м, ведно с попадащите в него: сграда с идентификатор 72624.620.18.1, сграда с идентификатор 72624.620.18.2, сграда с идентификатор 72624.620.18.3, сграда с идентификатор 72624.620.18.4 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ І в кв. 8 по действащия ПУП-ПРЗ на жк „Дружба 1, 2 и 4“ на град Добрич, находящ се в жк „Дружба“ №58, актуван с Акт за частна общинска собственост №5367/04.05.2018 г., вписан под №15, т. ІV, вх. рег. №3368 от 08.05.2018 г. в Службата по вписванията град Добрич.

	Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно закона, действия.




ЕЛКА ДИМОВА
Зам.- Кмет ФОС на Община град Добрич






















Съгласувал:
Петя Павлова
Директор на дирекция ОС
Изготвил:
инж. Иванка Милкова 
Гл. експерт в дирекция ОС

