ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД  ДОБРИЧ

                    ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

        	ОТНОСНО: Променя предназначението на жилище във връзка с обезщетение за отчужден и завзет през 1987г. жилищен имот, находящ се на адрес: гр. Добрич, ул. „Боряна” №36, собственост на Радан Христов Янкулов и Катя Андонова Янкулова.

        	УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
           
          	На основание чл.95 и чл.98 от ЗТСУ и Протокол №24/19.09.1985г. на Комисията по чл.265 от ППЗТСУ е издадена Заповед №1783/29.12.1985г. на ИК на ОНС гр. Толбухин за отчуждаване на недвижим имот - самостоятелно жилище с площ от 59 кв. м, както и дворно място с площ от 643 кв. м, находящ се на ул. „Боряна” №36, собственост на Радан Христов Янкулов и Катя Андонова Янкулова, като ги обезщетява с  жилище от три стаи и кухня в ЕЖБ „Йовково” група 27,28. Отчужденият имот е завзет с Акт от 03.03.1987г. на ИК на ОНС гр. Толбухин.
Със Заповед №673/15.06.1989г. на ИК на ОНС гр. Толбухин е изменена първоначалната заповед за отчуждаване от 1985г., като собствениците на отчуждения имот са парично обезщетени със сума в размер на 12 092,98 лева, вместо имотно.
Със  Заповед №817/03.07.1989г. на ИК на ОНС гр. Толбухин е конкретизиран имотът, който се отстъпва на Радан Христов Янкулов и Катя Андонова Янкулова, като обезщетение, а именно: жилище - апартамент №7, разположен в блок Г, ет.4 в ЕЖБ „Йовково” група 27, състоящо се от три стаи, кухня и сервизни помещения с площ от 97,78 кв. м, ведно с изба №7. Отстъпеният като обезщетение имот е продаден на Веселин Георгиев Петков и Ваня Райчева Петкова, за което е сключен Договор за покупко-продажба от 10.11.1989г., с рег. №971/07.05.1990г. на Стопанска дирекция „Изграждане на населените места” гр. Толбухин.
Заповед №673/15.06.1989г. на ИК на ОНС гр. Толбухин е отменена с Решение от 02.01.1996г., постановено по административно дело №232/1995г. по описа на ДОС, при което дължимото обезщетение е в размерите определени със Заповед №1783/29.12.1985г. на ИК на ОНС гр. Толбухин. С Протокол от 25.04.1996г. на Комисията по чл.265 от ППЗТСУ в изпълнение на съдебното решение на ДОС е предложено собствениците Радан Христов Янкулов и Катя Андонова Янкулова да бъдат обезщетени с конкретно жилище от три стаи и кухня, когато е налице такова, тъй като към момента Община град Добрич не е разполагала с готови държавни жилища.
Със заявление, регистрирано с вх.№94К-00-240/28.05.2019г. на Община град Добрич, към което е приложена молба с нотариална заверка на подписите, Радан Христов Янкулов и Катя Андонова Янкулова  са направили искане да бъде осъществено производството по обезщетяване за завзетия имот, находящ се на адрес: гр.Добрич, ул. „Боряна” №36. Тъй като последният е отчужден при действието на ЗТСУ, завзет е преди 1998г., но обезщетяване с жилище не е изпълнено, са приложими правилата на ЗТСУ съгласно разпоредбата на § 9, ал.1 от ПР на ЗУТ. Собствениците са упражнили правото си да поискат промяна на местонахождението на жилището, което се полага за обезщетяване с молба с нотариално заверени подписи до Кмета на Община град Добрич, тъй като апартамент №7, разположен в блок Г, ет.4 в ЕЖБ „Йовково” група 27, конкретизиран със допълнителна заповед като обезщетение е продаден на трети лица. 
Към настоящия момент Община град Добрич разполага с жилище, състоящо се от три стаи и кухня (както е определенo със Заповед №1783/29.12.1985г. на ИК на ОНС гр. Толбухин), което по своето предназначение принадлежи към жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Радан Христов Янкулов и Катя Андонова Янкулова са изявили съгласие за предоставяне на имота в тяхна собственост, като обезщетение за отчуждения и завзет през 1987г. жилищен имот, находящ се на адрес: гр. Добрич, ул. „Боряна” №36.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет да приеме следното:
                                                                
              ПРОЕКТ !

Р Е Ш Е Н И Е:

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 42, ал.2 от ЗОС, и чл. 3, ал.2  и ал.3 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, Общински съвет град Добрич променя предназначението на посоченото жилище, а именно: самостоятелен обект в сграда, представляващ апартамент № 21, вх. А, ж.к. „Христо Ботев” №9, кв.1, парцел XI, пл. №915, състоящо се от три стаи, кухня, сервизни помещения и балкони с площ от 82,95 кв. м, избено помещение №5 с площ от 3,04 кв. м съгласно Акт за общинска собственост №668/30.04.1998г., вписан под Акт №78, том XXV, вх. рег. №11569/12.07.2005г. на СВ – Добрич, съобразно потребностите на общината:

от жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди във  жилище за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди.


ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич  последващите съгласно закона действия. 





ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич 






