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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Елка Димова

Заместник-кмет „Финанси и общинска собственост” в Община град Добрич


ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост представляващ павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се по „Христо Ботев“ /до пазара/ 


Уважаеми дами и господа общински съветници,
С Решение № 36-9/31.07.2018 година на Общински съвет град Добрич, е прекратен договор за предоставяне на концесия № 63 от 12.12.2005 година, сключен с концесионера ЕТ „ПРИМА-49-ПАВЛИ ЙОРДАНОВ“ върху част от имот публична общинска собственост: спирка на градски транспорт – павилион и два подслона по ул. „Христо Ботев“ до пазара, град Добрич, считано от 22.08.2018 година.
	За имота са проявили интерес и са постъпили искания за отдаване под наем от:
	Диян Петров Караиванов с вх. № 94Д-00-600/02.08.2018 година;
	Димитър Герчев Димитров с вх. № 94Д-00-658/23.08.2018 година;
	Милен Иванов Иванов с вх. № 94М-00-676/12.09.2018 година;

Виктория Симеонова Йорданова с вх. № 94В-00-575/19.09.2018 година;
	Милан Нанев Пенев с вх. № 94М-00-722/28.09.2018 година;
	Силвестър Галинов Хорозов с вх. № 94С-00-882/03.10.2018 година.
	На основание чл. 56, ал. 2 от ЗОС, за обекта няма съставен АОС.
	Предвид гореизложеното и с цел по-доброто стопанисване на имотите общинска собственост и увеличаване на приходите от наеми от общинско имущество, предлагам на Общински съвет град Добрич да вземе следното:


ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:

	1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година в част ІІ /ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА/, точка 2 /ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ/, подточка 2.1 /общински терени, обекти и вещи/, със следния имот за отдаване под наем:
	- Павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с идентификатор 72624.618.31, публична общинска собственост, по ул. „Христо Ботев“ до пазара, с площ 6,00 кв.м, за търговия
	
2. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно скица с виза от главния архитект на Община град Добрич на основание чл. 56 от ЗУТ, дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем нa: 
- Павилион - част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с идентификатор 72624.618.31, публична общинска собственост, по ул. „Христо Ботев”, с площ 6,00 кв.м., за търговия, с начална тръжна цена 27,96 лева месечно и 20 % ДДС, за срок от 5 /пет/ години, при спазване на чл. 7, ал. 7 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич.
	Цената е определена съгласно Приложение № 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3. Общински съвет град Добрич възлага на Кмета последващи съгласно закона действия по изпълнението.




С уважение,

Елка Димова,
Заместник-кмет ФОС в Община град Добрич




