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Кмет на Община град Добрич


       Относно: Обособяване на микропазари на територията на Община град Добрич 


        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

        С Протокол № 15/30.05.2000 г. и Решение 15–11 от заседание на Общински съвет град Добрич на дружество „Общински пазари“ ЕООД, се предоставят за безвъзмездно ползване четиринадесет микропазара, център за базарна търговия по ул. „Русия“ и паркинг за автомобили в парцел I, кв. 513 по Застроително-регулационния план на град Добрич. След ликвидиране на търговското дружество, ОП „Общински пазари“ поема активите му и съответно управлението на определените микропазари. Съгласно чл.5 от Правилника за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на община град Добрич, районните микропазари се обособяват с решение на Общинския съвет. 
От дадено становище на главния архитект на Община град Добрич (писмо № 70-22-12/07.08.2019 г. до ОП „Паркинги и пазари“), с трайна незаетост без регистриран интерес са микропазари  на адрес ЖК „Дружба 1“, ЖК „Дружба 2“, ЖК „Дружба 3“, пред комплекс „Младост“ по ул. „Каменица“, ЖК „Иглика“, пред кино „Добрич, ЖК „Балик“ и по ул. „Гоце Делчев“ в частта от подлеза на ДСК до ъгъла с ул. „Батак“. 
Действащи микропазари на територията на Община град Добрич и приложени към тях скици, утвърдени с Протокол № 12/27.09.2012 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, актуални  към днешна дата, съгласно становище на главния архитект на общината (писмо № 70-22-53/29.08.2019 г. до ОП „Паркинги и пазари“) са  следните обекти:

	Микропазар „Добротица“ с две работни места – схема по чл. 56 от ЗУТ („Старо обръщало“ Добротица)

Микропазар пред Общинска районна болница с две работни места – схема по чл. 56 от ЗУТ („Болницата“)
Микропазар „Звездата“ по ул. „Георги Кирков“  с три работни места – схема по чл. 56 от ЗУТ („Звездата“)
Микропазар „Млад техник“ с две работни места – схема по чл. 56 от ЗУТ („Млад техник“)
Микропазар „Христо Ботев“ с четири работни места – схема по чл. 56 от ЗУТ („Христо Ботев“)
Микропазар „Стария орех“ с три работни места – схема по чл. 56 от ЗУТ („Стария орех“)

С оглед изпълнение на дадени препоръки в Одитен доклад /вх. № ОАУ–1804 / 09.07.2018 г./ за извършен вътрешен одит на процеса на прилагане на правилата и процедурите на бюджетния процес във второстепенен разпоредител с бюджет – ОП „Паркинги и пазари“ към Община град Добрич, е необходимо да се вземе  решение за актуализация на списъка с предоставените на предприятието за управление и стопанисване обекти.
	Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

  
проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12 от Закона за общинската собственост, и чл. 4 и чл. 5 ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич,  

1. Обособява следните районни микропазари на територията на община град Добрич.
1.1. Микропазар „Добротица“ с две работни места  
	 Микропазар пред Общинска районна болница с две работни места 
	 Микропазар „Звездата“ по ул. „Георги Кирков“  с три работни места
	 Микропазар „Млад техник“ с две работни места
	 Микропазар „Христо Ботев“ с четири работни места
	 Микропазар „Стария орех“ с три работни места


       2.   Предоставя за управление - ползване и стопанисване микропазарите по т. 1 на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ град Добрич.





ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

