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ДО					
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

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

Относно: Предложение за продажба на имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с влязло в сила изменение на ПУП-ПРЗ, одобрено със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Общината, в резултат на което са образувани 6 броя нови имоти, предвидени за жилищно строителство, предлагам същите да бъдат продадени по реда на Закона за общинската собственост, както следва: 
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.361 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ ІV в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 922,00 (деветстотин двадесет и два) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич. Съгласно виза на Главния архитект на Община град Добрич от 06.02.2019 г. се разрешава проектиране на жилищна сграда в указаните ограничителни линии и следните устройствени показатели: Плътност на застрояване до 60%, Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване минимум 40%.
Началната тръжна цена на имота, определена по пазарни критерии, съгласно изготвената от оценителя експертна оценка, е 66 845.00 (шестдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и пет) лева. (72.50 лв./кв. м).
Данъчната оценка на имота 18 463,10 (осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и три и 0,10) лева.
Имотът е частна общинска собственост, актуван с АОС №5410/17.01.2019 г., вписан под №161, том І, вх. рег. №451/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич.
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.362 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ V в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 624,00 (шестстотин двадесет и четири) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич. Съгласно виза на Главния архитект на Община град Добрич от 06.02.2019 г. се разрешава проектиране на жилищна сграда в указаните ограничителни линии и следните устройствени показатели: Плътност на застрояване до 60%, Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване минимум 40%.
Началната тръжна цена на имота, определена по пазарни критерии, съгласно изготвената от оценителя експертна оценка, е 45 240.00 (четиридесет и пет хиляди двеста и четиридесет) лева. (72.50 лв./кв. м).
Данъчната оценка на имота е 12 495,60 (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и пет и 0,60) лева.
Имотът е частна общинска собственост, актуван с АОС №5411/17.01.2019 г., вписан под №169, том І, вх. рег. №452/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич.
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.363 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VІ в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 600,00 (шестстотин) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич. Съгласно виза на Главния архитект на Община град Добрич от 06.02.2019 г. се разрешава проектиране на жилищна сграда в указаните ограничителни линии и следните устройствени показатели: Плътност на застрояване до 60%, Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване минимум 40%.
Началната тръжна цена на имота, определена по пазарни критерии, съгласно изготвената от оценителя експертна оценка, е 43 500.00 (четиридесет и три хиляди и петстотин) лева. (72.50 лв./кв. м).
Данъчната оценка на имота е 12 015,00 (дванадесет хиляди и петнадесет) лева.
Имотът е частна общинска собственост, актуван с АОС №5412/17.01.2019 г., вписан под №157, том І, вх. рег. №453/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич.
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.364 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VІІ в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 612,00 (шестстотин и дванадесет) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич. Съгласно виза на Главния архитект на Община град Добрич от 06.02.2019 г. се разрешава проектиране на жилищна сграда в указаните ограничителни линии и следните устройствени показатели: Плътност на застрояване до 60%, Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване минимум 40%.
Началната тръжна цена на имота, определена по пазарни критерии, съгласно изготвената от оценителя експертна оценка, е 44 370.00 (четиридесет и четири хиляди триста и седемдесет) лева. (72.50 лв./кв. м).
Данъчната оценка на имота е 12 255,30 (дванадесет хиляди двеста петдесет и пет и 0,30) лева.
Имотът е частна общинска собственост, актуван с АОС №5413/18.01.2019 г., вписан под №145, том І, вх. рег. №454/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич.
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.365 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VІІІ в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 980,00 (деветстотин и осемдесет) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич. Съгласно виза на Главния архитект на Община град Добрич от 06.02.2019 г. се разрешава проектиране на жилищна сграда в указаните ограничителни линии и следните устройствени показатели: Плътност на застрояване до 60%, Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване минимум 40%.
Началната тръжна цена на имота, определена по пазарни критерии, съгласно изготвената от оценителя експертна оценка, е 71 050.00 (седемдесет и една хиляди и петдесет) лева. (72.50 лв./кв. м).
Данъчната оценка на имота е 19 624,50 (деветнадесет хиляди шестстотин двадесет и четири и 0,50) лева.
Имотът е частна общинска собственост, актуван с АОС №5414/18.01.2019 г., вписан под №163, том І, вх. рег. №455/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич.
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.366 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ ІХ в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 1 035,00 (хиляда тридесет и пет) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич. Съгласно виза на Главния архитект на Община град Добрич от 06.02.2019 г. се разрешава проектиране на жилищна сграда в указаните ограничителни линии и следните устройствени показатели: Плътност на застрояване до 60%, Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване минимум 40%.
Началната тръжна цена на имота, определена по пазарни критерии, съгласно изготвената от оценителя експертна оценка, е 75 040.00 (седемдесет и пет хиляди и четиридесет) лева. (72.50 лв./кв. м).
Данъчната оценка на имота е 20 725,90 (двадесет хиляди седемстотин двадесет и пет и 0,90) лева.
Имотът е частна общинска собственост, актуван с АОС №5415/18.01.2019 г., вписан под №170, том І, вх. рег. №456/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич.
Поземлени имоти 72624.621.361; 72624.621.362; 72624.621.363; 72624.621.364; 72624.621.365 и 72624.621.366 са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година, приета с Решение №45-7/29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич. 
Предвид гореизложеното, 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. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени на следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.361 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ ІV в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 922,00 (деветстотин двадесет и два) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич, актуван с АОС №5410/17.01.2019 г., вписан под №161, том І, вх. рег. №451/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 66 845.00 (шестдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и пет) лева, без включен ДДС.
Данъчната оценка на имота 18 463,10 (осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и три и 0,10) лева.
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.362 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ V в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 624,00 (шестстотин двадесет и четири) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич, актуван с АОС №5411/17.01.2019 г., вписан под №169, том І, вх. рег. №452/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 45 240.00 (четиридесет и пет хиляди двеста и четиридесет) лева, без включен ДДС.
Данъчната оценка на имота е 12 495,60 (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и пет и 0,60) лева.
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.363 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VІ в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 600,00 (шестстотин) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич, актуван с АОС №5412/17.01.2019 г., вписан под №157, том І, вх. рег. №453/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 43 500.00 (четиридесет и три хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС.
Данъчната оценка на имота е 12 015,00 (дванадесет хиляди и петнадесет) лева.
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.364 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VІІ в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 612,00 (шестстотин и дванадесет) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич, актуван с АОС №5413/18.01.2019 г., вписан под №145, том І, вх. рег. №454/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 44 370.00 (четиридесет и четири хиляди триста и седемдесет) лева, без включен ДДС.
Данъчната оценка на имота е 12 255,30 (дванадесет хиляди двеста петдесет и пет и 0,30) лева.
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.365 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VІІІ в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 980,00 (деветстотин и осемдесет) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич, актуван с АОС №5414/18.01.2019 г., вписан под №163, том І, вх. рег. №455/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 71 050.00 (седемдесет и една хиляди и петдесет) лева, без включен ДДС.
Данъчната оценка на имота е 19 624,50 (деветнадесет хиляди шестстотин двадесет и четири и 0,50) лева.
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.366 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ ІХ в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 1 035,00 (хиляда тридесет и пет) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич, актуван с АОС №5415/18.01.2019 г., вписан под №170, том І, вх. рег. №456/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 75 040.00 (седемдесет и пет хиляди и четиридесет) лева, без включен ДДС.
Данъчната оценка на имота е 20 725,90 (двадесет хиляди седемстотин двадесет и пет и 0,90) лева.

2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.


ЕЛКА ДИМОВА
Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич

























