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ДО					
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От ЕЛКА ДИМОВА
Заместник-кмет “Финанси и общинска собственост”
							

ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.1055, находящ се на ул. „Свещеник Павел Атанасов“


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

	В Община град Добрич постъпи предложение с входящи рег. №70-00-1174 от 10.07.2019 г. от Веселин Николов Велев – представител на „НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Свещеник Павел Атанасов“ №33, вписано в Търговския регистър с ЕИК 124526052 за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.1055 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Свещеник Павел Атанасов“. 
Със свое Решение №48-10/23.04.2019 г., обнародвано в бр.41/21.05.2019 г. на ДВ, влязло в законова сила на 21.06.2019 г., Общински съвет град Добрич одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ, ІХ, Х, ХLVІІ, ХLVІІІ в кв. 256 по плана на ПЗ „Запад“, УПИ І и ІІ в кв. 324, УПИ І в кв. 325, УПИ І в кв. 333, УПИ І в кв. 334 и УПИ І в кв. 336 по план на „Бизнес зона“ на град Добрич. В резултат на това, се заличават урегулираните поземлени имоти в кварталите 324, 325 и 333, както и улиците между тях и се образува нов УПИ ІІ-1038, 1047, 1049 – за „ПСД“ в нов кв. 337.
Новообразуваният УПИ ІІ-1038, 1048, 1049 в кв. 337, предвиден за „Производствени и складови дейности“ по ПУП-ПРЗ на „Бизнес зона“ на град Добрич е идентичен с ПИ 72624.604.1055 по КККР на град Добрич. Имотът е с площ 79 896 кв. м, от които - 75 512.00 кв. м – застроено и незастроено място и сгради, собственост на „Неопърл България“ ЕООД. Общинската собственост е 4 384.00 кв. м незастроена идеална част от имота, актувана с АОС №5443/15.07.2019 година.
Становището на Гл. архитект е, че за да се изпълни предвиденото ново застрояване за УПИ ІІ, е необходимо да се прекрати съсобственост с Общината
ПИ 72624.604.1055 по КККР на град Добрич не е включен 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. 
Съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС Програмата може да се актуализира през годината, поради което предлагам същият да бъде включен в Програмата.

	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. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 7. Прекратяване на съсобственост със следния имот:
	- УПИ ІІ-1038, 1048, 1049 в кв. 337, предвиден за „Производствени и складови дейности“ по ПУП-ПРЗ на „Бизнес зона“ на град Добрич, идентичен с ПИ 72624.604.1055 по КККР на град Добрич с площ 4 384.00 кв. м.
	2. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и „НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Свещеник Павел Атанасов“ №33, вписано в Търговския регистър с ЕИК 124526052 в ПИ 72624.604.1055 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Свещеник Павел Атанасов“, идентичен с УПИ ІІ-1038, 1048, 1049 в кв. 337, предвиден за „Производствени и складови дейности“ по ПУП-ПРЗ на „Бизнес зона“ на град Добрич, чрез продажба на частта на Общината от 4 384.00 кв. м, за сумата от …………(……………………………) лева, или ……….. лв./кв. м, без включен ДДС. 
Данъчната оценка на общинската част е 35 510,40 (тридесет и пет хиляди петстотин и десет и 0,40) лева.
3. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

С уважение,						


ЕЛКА ДИМОВА
Заместник-кмет ФОС


















