ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65
e-mail: obshtina@straldzha.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД СТРАЛДЖА
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Атанас Киров Киров – Кмет на община Стралджа
Относно:
Предоставяне на безвъзмездно управление на имот-частна
общинска собственост- Сграда с идентификатор 69660.501.4546.1 по КК и КР на
гр.Стралджа за нуждите и дейността на Център за социална рехабилитация и
интеграция-гр.Стралджа.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящата докладна записка е изготвена въз основа на следните
мотиви:
За нуждите и дейността на изградения и функциониращ Център за социална
интеграция и рехабилитация-гр.Стралджа, е необходимо Община Стралджа да
осигури допълнително помещение. Сградният фонд-общинска собственост на
територията на гр. Стралджа е крайно ограничен. Възможността за осигуряване на
допълнително помещение е бившата репитиционна зала, разположена в парк
„Младост“ в гр.Стралджа. Тази сграда от дълги години не се използва за репетиции
от танцовия състав към НЧ“ Просвета-1982“, същата е в лошо състояние и е
необходимо да бъде извършен ремонт със средства от бюджета.
За имота е съставен АОС/частна/ №2192/08.12.2016г. и представлява
Едноетажна сграда със ЗП- 191 кв.м. /бивша репитиционна зала/ с идентификатор
69660.501.4546.1, с предназначение: постройка на допълващо застрояване по КК и
КР на гр.Стралджа, обл.Ямбол.
Съгласно Закона за общинската собственост имотите и вещите-общинска
собственост се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и
звена на общинска бюджетна издръжка.
Въз основа на гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА и
чл.12 ал.1 от ЗОС и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 на ОбС за редът за придобиване
на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за
управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
предлагам Общински съвет –гр.Стралджа, да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:
1.Общински съвет Стралджа дава своето съгласие, да се предостави за
безвъзмездно управление за нуждите и дейността на Център за социална
интеграция и рехабилитация-гр.Стралджа, следния имот - частна общинска
собственост:
-Едноетажна сграда със ЗП-191 кв.м., представляваща Сграда с
идентификатор 69660.501.4546.1, с предназначение: постройка на допълващото
застрояване по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Стралджа,
общ.Стралджа, обл.Ямбол.
2.Общински съвет упълномощава кмета на Община Стралджа да
предприеме всички действия за реализиране на решението.
Вносител,
АТАНАС КИРОВ /п/
Кмет на община Стралджа

