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O T Ч E T

за изпълнението на Програмата за управление на общинската собственост
за 2015 година

С решение №4-6/31.01.2012 година Общински съвет град Добрич прие
Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2011 – 2015
година.

В изпълнение на стратегията по чл.8, ал.8 от ЗОС с Решение №41-
8/27.01.2015г. Общински съвет прие годишна програма за управление и
разпореждане с имотите– общинска собственост за 2015 година по
предложение на кмета на общината.

През 2015 година са съставени 82 акта за имоти- частна общинска
собственост и 6 акта за имоти- публична общинска собственост. Съгласно
чл.64, ал.1 от Закона за общинската собственост от актовите книги на Община
град Добрич за периода 01.01.2015– 31.12.2015 година са отписани 18 имота
частна общинска собственост, основанието за актуването на които е отпаднало,
поради извършена продажба на същите.

За посочения период са проведени:
- 7 публични търга с тайно наддаване за продажба на урегулирани

поземлени имоти и учредяване право на строеж по реда на ЗОС, сключени са
общо 21 договора;

- 6 публични търга с тайно наддаване за продажба на общински
недвижими имоти земеделска земя(лозя)- сключени са 29 договора;

- 7 търга за отдаване под наем на общински имоти- сключени са 83
договора;

Със свои Решения, Общински съвет град Добрич е дал съгласие за
прекратяване на съсобственост за 6 имота- сключени са 6 договора.

Общо постъпилите приходи от продажба на земя (в т.ч. прекратяване на
съсобственост и придобиване право на собственост) са в размер на 569 834.85
лева. Постъпленията от продажба на сгради са в размер на 121 790 лева.

Издадени са 23 Заповеди за учредяване право на прокарване на
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Сключени са 13 договора за учредяване право на строеж. Общо приходите от
учредено право на строеж и учредяване право на прокарване за посочения
период са в размер на 64 789.85 лева.

Приходите от наеми са както следва:
- приходи от земя- 266 453.04 лева;
- приходи от реклама- 84 298.77 лева;
- приходи от имущество- 552 427.84 лева;
- приходи от лозя- 3 083.86 лева.
Концесионният процес в Община град Добрич през периода 01.01.2015 –

31.12.2015 г. обхваща следните действия:
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През отчетния период бяха в процес на подготвителни действия за
предоставяне на концесия, следните обекти:

- Част от гробищен парк за изграждане на Крематориум;
- Бивше ОУ „Бачо Киро”;
- Спортен обект по ул. „Батовска”.
Проведени бяха две концесионни процедури:
- „Металическа работилница” от АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

Процедурата бе прекратена, поради липса на кандидати.
- „Бъчварска  работилница” от АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

Сключен бе договор за предоставяне на концесия  № 101 от 02.12.2015 г.
През 2015 г. от Общински съвет град Добрич бяха взети следните

решения свързани с концесионната дейност:
 Три решения за прекратяване на концесионни договори:

- Решение № 44-2 от 28.04.2015 г. на ОбС за предприемане на действия за
прекратяване на договор за предоставяне на концесия № 4 от 24.09.2001 година
върху нежилищен имот, публична общинска собственост: пешеходен подлез
„КАТ” под бул. „Добруджа” с концесионер „МЕДИКА ПРЕС” ЕООД, град
Добрич;

- Решение № 45-1 от 26.05.2015 г. на ОбС за предприемане на действия за
прекратяване на договор № 84 от 06.07.2007 г. за предоставяне на концесия
върху имот, публична общинска собственост: „Златарска работилница” от
АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич  и

- Решение № 48-6 от 16.09.2015 г. на ОбС за предприемане на действия за
прекратяване на договор № 85 от 30.05.2008 г. за предоставяне на концесия
върху част от нежилищен имот, публична общинска собственост, част от
поземлен имот с идентификатор 72624.622.3660 по кадастрална карта на град
Добрич(детски клуб „Марияна”.

 Едно решение за определяне на концесионер:
- Решение № 48-4 от 16.09.2015 г. на ОбС за определяне концесионер на

имот, публична общинска собственост: работилница «Бъчварница», находящ
се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич, класирания на първо място
участник: „ГЕЯВИН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: Област
Добрич, общ. Добрич, град Добрич

 Едно решение за прекратяване на концесионна процедура:
- Решение № 48-5 от 16.09.2015 г. на ОбС за прекратяване на

процедурата за предоставяне на концесия за услуга, открита с решение № 40-6
от 16.12.2014 г. на Общински съвет град Добрич за имот, публична общинска
собственост: “Металическа работилница", находящ се в АЕМО “Стария
Добрич”, град Добрич, тъй като не са подадени оферти.

Две решения от различно естество, но касаещо концесионния процес:
- С решение № 43-5 от 31.03.2015 г. на ОбС е приет годишния доклад,

относно осъществената концесионна дейност през 2014 година в Община град
Добрич.

- С решение № 47-6 от 28.07.2015 г. на ОбС бе отложена докладната
записка, относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за
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строителство върху обект от обществен интерес: част от имот, публична
общинска собственост, представляващ част от Гробищен парк, град Добрич.

През периода е извършен контрол по изпълнението на концесионните
договори, при който са осъществени 79 планирани проверки, като са съставени
констативни протоколи и извънредни проверки на място на всички спирки
предоставени на концесия, комплекс „Летен театър” СК „Русалка”, Ретро бутка
в Градски парк и др.)

Приходите от концесии за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. са в
размер 284 459 лева с ДДС.

През отчетния период са взети две решения, свързани с
приватизационния процес на  дял от „Хранителни стоки” ООД и бе сключен
договор за покупко- продажба.

- Решение № 44-9 от 28.04.2015 г. на Общински съвет град Добрич за
приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и
условия за провеждане на търг за продажба на 10 %-ен дял от ”Иванов -
Хранителни стоки” ООД.

- Решение № 47-16  от 28.07.2015 г. на ОбС за определяне на спечелил
търга за приватизация на 10 %-ен дял от ”Иванов - Хранителни стоки” ООД,
представляващ 2 311 дяла – собственост на Община град Добрич от капитала
на търговското дружество, участникът: Иван Станчев Иванов, град Добрич по
начална тръжна цена в размер на 13 051 (тринадесет хиляди петдесет и един)
лева, без ДДС, при условията на чл. 14, ал. 3 от НТК.

Приет с решение № 8-5 от 25.05.2016 г.
на Общински съвет град Добрич


