

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ 



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Добринка Стоилова
Зам.  Кмет на Община град Добрич

Относно: Отдаване под наем на терен за временно използване във връзка с Договор ДОП -55/16.03.2020г., за „Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич – I –ви етап“ 


Уважаеми дами и господа общински съветници, 

	В Община град Добрич е постъпило заявление с вх. № рег. № 70-216-2/ 19.06.2020г., от „Хранкострой 2019“ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул.“арх.Евгени Дякович“ №37, Ид. № по ЗДДС BG 177413557, ЕИК: 177413557, представлявано от Емил Николаев Калъчев, в качеството му на управител. „Хранкострой 2019“ДЗЗД е изпълнител по договор ДОП -55/16.03.2020г., за  „Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич – I –ви етап“ и в тази връзка желае да му се предостави терен, общинска собственост за временно съхранение на строителни материали. След извършен оглед на общински терени, като подходящ за дейността беше определен Поземлен Имот с идентификатор 72624.602.665 по КККР на град Добрич, с площ от 1637,00 кв.м., находящ се в град Добрич, кв. Рилци, град Добрич. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 4761/08.02.2012г., вписан с вх. рег.№ 1921/10.02.2012г., акт 87, том III на Агенция по Вписванията.
	Общинската Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава възможност, с решение на Общински Съвет, без провеждане на търг или конкурс да се отдават под наем свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост на дружества, необходими им като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности.
	Съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС, наемната цена се определя от Общински Съвет. По Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не е определена наемна цена за отдаване на терени за този вид дейност, поради което е изготвена пазарна оценка от независим оценител.
	



Предвид горепосоченото, предлагам на Общински Съвет да вземе следното: 

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е :  

	Общински Съвет град Добрич, на основание чл. 21,ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9,т.2 от ЗОС допълва, в част две / за отдаване под наем / точка 2.1 / Общински терени и обекти /, Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество с: 
Поземлен Имот с идентификатор 72624.602.665 по КККР на град Добрич, с площ от 1637,00 кв.м., находящ се в град Добрич, кв. Рилци, град Добрич, с предназначение – терен за временно използване, свързан с  ремонта на обект на техническата инфраструктура,  битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич – I –ви етап, за срока на ремонтно-строителните дейности.

II. Общински Съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.6, изречение 2 от ЗОС и чл.22, ал.1, т.3 и т.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се отдаде под наем на „Хранкострой 2019“ДЗЗД град Варна с ЕИК: 177413557, 

Поземлен Имот с идентификатор 72624.602.665 по КККР на град Добрич, с площ от 1637,00 кв.м., находящ се в град Добрич, кв. Рилци, с предназначение – терен за временно използване, свързан с и ремонта на обект на техническата инфраструктура,  битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич – I –ви етап, за срока на ремонтно-строителните дейности,  но не по-дълъг от 5 години, с месечна наемна цена 421.00 (четиристотин двадесет и един) лева, без ДДС (0,2571777 лв./кв.м). Цената е определена въз основа на експертна оценка изготвена от лицензиран оценител. 
Съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС, върху наемната цена не се дължи данък добавена стойност. 
III.Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия по изпълнението. 

ВНОСИТЕЛ: 
ДОБРИНКА СТОИЛОВА 
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
Директор „ОС“



