ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Елка Димова – зам.-кмет ФОС

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
	
Със свое Решение №19-38/25.04.2017 г. Общински съвет град Добрич дава съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за „обществено и делово обслужване“ в кв. 721 на жк „Добротица“, актуван с Акт за частна общинска собственост №4001/25.04.2008 г. С влязлото в сила изменение на ПУП-ПРЗ, одобрено със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Общината, от УПИ І се образуват осем нови: УПИ ІІ за „Озеленяване“ с площ 299.00 кв. м, УПИ ІІІ за „Инфраструктура“ с площ 244.00 кв. м и шест за „Жилищно строителство“ – УПИ ІV с площ 922.00 кв. м, УПИ V с площ 624.00 кв. м, УПИ VІ с площ 600.00 кв. м, УПИ VІІ с площ 612.00 кв. м УПИ VІІІ с площ 980.00 кв. м и УПИ ІХ с площ 1 035.00 кв. м. Имотите – УПИ от ІІІ до ІХ запазват предназначението си по чл. 3, ал. 3 от ЗОС и са актувани с Актове за частна общинска собственост №№ 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415 от 01.2019 г. и 5417 от 02.2019 г.
УПИ ІІ с площ 299.00 кв. м е отреден за „Озеленяване“. Съгласно нормата на Чл. 61, ал. 4 от ЗУТ – озеленените площи, собственост на държавата и общините са публична собственост.
Разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост, изисква при провеждане на процедурата по издаване на актове за публична общинска собственост, Общински съвет да обяви имот УПИ ІІ в кв. 721, предвиден „За озеленяване“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица, идентичен с ПИ 72624.621.359 по КККР на град Добрич, с площ 299.00 кв. м 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. 6, ал. 2 от ЗОС и Чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, обявява за публична общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 72624.621.359 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ ІІ в кв. 721, предвиден „за озеленяване“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица, с площ 299.00 кв. м, актуван с АЧОС №4001/25.04.2008 г.
	Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно закона, действия.



ЕЛКА ДИМОВА
Зам.- Кмет ФОС


