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Приет с Решение
№ 24-7 от 19.09.2017 г.

на Общински съвет град Добрич

О Т Ч Е Т
за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2016 година

Управлението на собствеността в Община град Добрич, реда за придобиването и
разпореждането с нея, се определят от Закона за общинската собственост и на база приетите от
Общински съвет Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Наредба за общинските жилища, Стратегия за управление на общинската
собственост за периода 2015-2019 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите- общинска собственост за 2016 г.

I. Надзор и актуване на общинските имоти.
В община Добрич през 2016 г. са съставени 48 акта за имоти- частна общинска

собственост, и 20 акта за имоти- публична общинска собственост.
За всеки съставен акт за общинска собственост е създадено досие, съдържащо документи

удостоверяващи правото на собственост на общината, както и документи, удостоверяващи
промяната в собствеността и ползването на имота, съгласно изискванията на Наредба
№8/17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост.

Всички издадени  актове  за общинска собственост, в съответствие с изискванията на
ЗОС, се вписват  в Служба по вписвания- гр. Добрич. Копие от акта се изпраща на Службата по
геодезия, картография и кадастър гр. Добрич и на Областния управител на област Добрич.

II. Управление на имоти- общинска собственост
Отдаването под наем на общински имоти е начин за поддържането им в добро

състояние, осигуряване на трайни постъпления в общинския бюджет и предоставяне
възможност за развитие на търговия, услуги, медицински дейности и др.

През 2016 година са проведени 7 търга за отдаване под наем, от които 1 е за отдаване
под наем на общински места и обекти, а 6 за отдаване под наем на части от имоти- общинска
собственост- сключени са 20 договора.

1. Отдаване под наем  на общински терени и обекти- сключените договори през 2016 година
са описани в таблица №1:

Таблица №1
№ Договор № обект Начин на

ползване
Ползвател/Наемател

1 ИА1-16-1/
20.01.2016г.

Помещение по ул.
„Клокотница” № 8

наем Атанас Илиев Атанасов

2 ИА4-16-
5/28.03.2016 г.

Част от фоайе на I-ви етаж
в административна сграда
по бул. „Добруджа” № 8А

наем ЕТ „Декстрем – Диян
Янков”

3 ИА3-16-
6/01.04.2016 г.

Част от фоайе на I-ви етаж
в сграда на ул.
„Независимост”№
7/Корпус III/

наем „СИБАНК” ЕАД

4 ЗА4-16-
11/02.08.2016 г.

Общинско място за
поставяне на преместваем
павилион в ж.к. „Дружба”

наем ЕТ „Волен-48-Светослав
Александров”

5 ЗА4-16- Общинско място за наем ЕТ „Волен-48-Светослав



2

12/02.08.2016 г. поставяне на преместваем
павилион в ж.к. „Дружба”

Александров”

6 ЗА4-16-
13/02.08.2016 г.

Общинско място за
поставяне на преместваем
павилион в ж.к. „Дружба”

наем ЕТ „Волен-48-Светослав
Александров”

7 ЗА2-16-
14/02.08.2016 г.

Лекарски кабинет № 104 в
бивша Стоматологична
поликлиника

наем СМДЛ „Стелт–2013”
ЕООД

8 ЗА2-16-
15/02.08.2016 г.

Лекарски кабинет № 325 в
бивша Стоматологична
поликлиника

наем „АИППМПДМ д-р Д.
Тошкова” ЕООД

9 ЗА3-16-
16/02.08.2016 г.

общинско място в ПИ
72624.621.201, в УПИ I, по
регулационен и
паркоустройствен план на
Градски парк Свети
Георги (в района на
комплекс Изида)

наем „Живко-Лунапарк”
ЕООД

10 ЗА2-16-
17/03.08.2016 г.

Общинско място по ул.
„Отец Паисий”, южно от
спирка до бивша
Стоматологична
поликлиника

наем Еконт Експрес” ООД

11 ЗА4-16-
18/04.08.2016 г.

Общинско място до УПИ
I, кв. 7 на жк. Балик-
Йовково-север, по ул.
„Боряна”

наем Хюсеин Ибрям Осман

12 ЗА2-16-
19/04.08.2016 г.

Лекарски кабинет № 234 в
сграда бивша
Стоматологична
поликлиника

наем ИППМП д-р Нели
Николушева” ЕООД

13 ЗА2-16-
20/04.08.2016 г.

Лекарски кабинет № 233 в
сграда бивша
Стоматологична
поликлиника

наем ИППМП д-р Нели
Николушева” ЕООД

14 ИА2-16-
23/30.08.2016 г.

Кабинет № 232 в бивша
Стоматологична
поликлиника

наем Николай Борисов Попов

15 ИА4-16-
24/30.08.2016 г.

Първи етаж от двуетажна
сграда по ул. „Агликина
поляна” , до бл. 8 в жк.
„Балик”

наем „Победоносец 2016”
ЕООД

16 ИА2-16-
25/08.09.2016 г.

Кабинет № 308 в бивша
Стоматологична
поликлиника

наем „АПМДМ д-р Тодор
Калпакчиев”

17 ИА1-16-
26/09.09.2016 г.

Помещение на трети етаж
/бивш ЦУНТ/ в сграда  по
бул. „Добруджа” № 1

наем Сдружение „Спортен
клуб по карате Сейшен”

18 ИА3-16-
27/20.09.2016 г.

Фоайето на I-ви етаж в
сграда „Дом за стари
хора”

наем „ИЗИДА” ООД

19 ИА4-16-
28/30.09.2016 г.

Част от фоайето на I-ви
етаж в сграда на ДЦДУ по
ул. „Суха Река” № 37

наем „Дим Венд” ЕООД
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20 ИА3-16-
29/12.10.2016 г.

Стая № 1 на 3-ти етаж в
сграда на ул.
„Независимост” № 7б

наем ПП „Национален фронт
за спасение на България”

21 ИА2-16-
30/21.11.2016 г.

Кабинет № 230 в сграда в
бивша Стоматологична
поликлиника

наем „АИП за СИМП д-р
Боряна Илчева” ЕООД

22 ИА2-16-
31/21.11.2016 г.

Кабинет № 235 в сграда в
бивша Стоматологична
поликлиника

наем Д-р Юлияна Тончева
Иванова

23 ИА4-16-
33/28.11.2016 г.

Физкултурен салон в
бивше училище „Бачо
Киро”

наем Тодор Бонев Тодоров

Общо постъпилите приходи от наем на имущество за 2016 г. са в размер на 632 886.25
лева, без включен ДДС
Общо постъпилите приходи от наем на земя са в размер 252 658.46 лева

2. Отдаване под наем на полски пътища, пасища, мери- сключените договори през 2016 г.
са описани в Таблица №2:

Таблица №2
№ №/Договор Имот Вид на

договора
наемател

1 ДПП-16-1/
09.12.2016г.

полски път
72624.11.55

наем „Стив-98“ ООД              гр.
Добрич

2 ДПП-16-2/
09.12.2016г.

полски път
72624.66.139

наем „ЕЛ-СИ-М“ ЕООД           гр.
Добрич

3 ДПП-16-3/
09.12.2016г.

полски път
72624.93.46

наем Тошко Колев Тодоров    с.
Победа

4 ДПП-16-4/
09.12.2016г.

полски път
72624.369.18

наем ЕТ „ЛГ Галина Николова“ гр.
Добрич

5 ДПП-16-5/
09.12.2016г.

полски път
72624.308.101

наем ЗК „Възраждане“ с.Паскалево

6 ДПП-16-6/
09.12.2016г.

полски път
72624.93.46

наем Иван Колев Тодоров      с.
Победа

7 ДПП-16-7/
09.12.2016г.

полски път
72624.93.46

наем Красимира Иванова Николова
с. Победа

8 ДПП-16-8/
09.12.2016г.

полски път
72624.22.94

наем ЗКПУ „Успех“ кв. Рилци
гр. Добрич

9 ДПП-16-9/
14.12.2016г.

полски път
72624.96.107

наем „Примагро- Иван Златев“
ЕООД гр. Добрич

10 ДПП-16-10/
15.12.2016г.

полски път
72624.66.139

наем Радко Димитров Радев гр.
Добрич

11 ДПП-16-11/
15.12.2016г.

полски път
72624.90.176

наем ЕТ „Калина - К. Радев“ гр.
Добрич

12 ДПП-16-12/
26.01.2017г.

полски път
72624.156.53

наем „Недко Недков - Овчарово“
ЕООД           гр. Добрич

13 ДПМ-16-1/
09.08.2016г.

пасище, мера
72624.174.57;
72624.15.147

наем Рени Николаева Колева

14 ДПМ-16-2/
09.08.2016г.

пасище, мера
72624.673.67

наем Атанас Симеонов Атанасов

Постъпилите приходи от наем на полски пътища за 2016 г. са в размер на 2 066.37 лева
Приходи от наем на пасища, мери- 410.00 лева
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3. Отдаване под наем на общински земеделски земи (лозя)
На основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 32 от НРПУРОИ на Общински съвет град

Добрич през 2016 година са издадени 149 заповеди на Кмета на Община град Добрич за
отдаване под наем за една стопанска година на общински лозя.

Постъпилите приходи са в размер 3 427.00 лева

4. Обекти предоставени за безвъзмездно управление- сключените договори през 2016 г. са
описани в таблица №3:

Таблица №3
№ Договор № обект Начин на

ползване
Ползвател/Наемател

1 ИБ3-16-2/
11.02.2016г.

Стаи №№1205,1206,1200-1
на XII етаж в сграда на ул.
„Независимост” № 7

Безвъзмезд
но за
управление

Министерство на
образованието и
науката

2 ИБ3-16-
32/21.11.2016 г.

Помещение № 2 на ул.
„Трети март” № 38

Безвъзмезд
но за
управление

Регионална служба
„Военна полиция” град
Варна

3 ИБ3-16-
34/05.12.2016 г.

Помещения № 814,815,816
и 817 в сграда на ул.
„Независимост” № 7

Безвъзмезд
но за
управление

Агенция за Държавна
Финансова Инспекция

4 ИБ3-16-
35/06.12.2016 г.

Стая № 1100 в сграда на
ул. „Независимост” № 7
/Корпус III/

Безвъзмезд
но за
управление

Българско национално
радио

5 ИБ3-16-
47/19.12.2016 г.

Стая 1106 в сграда на ул.
„Независимост” № 7
/Корпус III/

Безвъзмезд
но за
управление

БНР-Районна Радио
станция Варна

6 ИБ3-16-
48/19.12.2016 г.

Стаи №
502,505,505А,505Б,505В,5
06,507,508 и 509 в сграда
на ул. „Независимост” № 7
/Корпус III/

Безвъзмезд
но за
управление

Дирекция „Инспекция
по труда” град Добрич

III. Разпореждане с имоти- общинска собственост

1. Продажба на урегулирани поземлени имоти и учредяване право на строеж по реда
на Закона за общинската собственост чрез търг.

През 2016 г. в Община град Добрич са проведени 3 търга за продажба на урегулирани
поземлени имоти и учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост.

Сключени са 2 договора, описани в таблица №4:
Таблица №4

№ №/ дата на
договора

Обект на
договора

Вид на
договора

Приета от
ОбС

Крайна
цена

контрагент

1. 758/27.01.2016г. УПИ VIII, кв.5 по
плана на
ж.к.Балик-
Йовково”- север,
ул.Бойчо Огнянов

продажба 20 494 лв. 32 000
лв.

Георги
Христов
Георгиев

2. 2401/17.11.2016г. УПИ XXII, кв.1
по плана на
ж.к.Балик-

Учредяване
право на
строеж за

2 857.00 лв. 3 333.00
лв.

Славчо
Недев
Желев
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Йовково”- север гаражи

2. Прекратяване на съсобственост
Със свои решения Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост за 9

имота. Сключени са 9 договора, описани в таблица №5:
Таблица №5

№ Договор имот площ Цена/лв. купувач
1. 271/11.04.2016 г. ПИ 72624.622.4401 по

КККР на град Добрич,
находящ се на
ул.Васил Левски №44

24/210 2 500.00 Атанас
Александров
Панайотов

2. 272/11.04.2016 г. ПИ 72624.614.7670 по
КККР на град Добрич,
находящ се по ул.
Дунав№22

14.50/190 1 300.00 Алихан Сезгин
Али и Серхан
Сезгин Девриш

3. 273/27.04.2016 г. ПИ 72624.622.171 по
КККР на град Добрич,
находящ се на
ул.Тимок №2

14/638 1 400.00 „РОЯЛ”ЕООД

4. 274/20.06.2016 г. ПИ 72624.622.4306 по
КККР на град Добрич,
находящ се на ул.Хан
Аспарух №11

15/315 1 513.00 Светлана
Янакиева
Станева

5. 275/04.07.2016 г. ПИ 72624.280.129 по
КККР на град Добрич,
находящ се в м. лозя
„Минково”

111/511 1 068.00 Стилян Пенев
Матеев

6. 276/19.07.2016 г. ПИ 72624.622.4309 по
КККР на град Добрич,
находящ се на ул.Хан
Аспарух №13

28/454 2 824.00 Нели
Димитрова и
Павел
Димитров

7. 277/08.08.2016 г. ПИ 72624.622.3850 по
КККР на град Добрич,
находящ се на
бул.Добруджа №39

118/368 10 800.00 Златина
Узунова и
Димитър
Димитров

8. 278/19.10.2016 г. ПИ 72624.900.112 по
КККР на град Добрич,
находящ се в м. лозя
„Алмалий”

21/521 373.00 Станка
Василева
Георгиева

9. 279/11.11.2016 г. ПИ 72624.609.1821 по
КККР на град Добрич,
находящ се на ул.асен
Златаров №20

4/204 376.00 Валентина
Желязкова
Димитрова

3. Продажба на земеделска земя
С решение №6-5/29.03.2016 г. Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на

земеделска земя на Фирма „България Тианшинонг Фийд Ко”ООД, притежаваща сертификат за
инвестиция клас „В”, без търг или конкурс- сключените договори са описани в таблица №6

Таблица №6
№ №/ дата на

договора
Обект на
договора

Вид на
договора

Приета от
ОбС цена

Крайна
цена

контрагент

1. 759/18.04.2016 г. ПИ продажба 2 620.00 лв. 2 620.00 лв. България
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72624.603.321
Земеделска земя

Тианшинонг
Фийд
Ко”ООД

2. 760/18.04.2016 г. ПИ
72624.603.322
Земеделска земя

продажба 16 270.00 лв. 16 270.00
лв.

България
Тианшинонг
Фийд
Ко”ООД

3. 761/18.04.2016 г. ПИ
72624.603.323
Земеделска земя

продажба 10 205.00 лв. 10 205.00
лв.

България
Тианшинонг
Фийд
Ко”ООД

4. Придобиване право на собственост при наличие право на строеж
На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл.46, ал.1 от

НРПУРОИ е извършена продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на
законно построена върху нея сграда.

Сключени са 4 договора, описани в таблица №7:
Таблица №7

№ Договор имот площ,
кв.м.

Цена,
лева

купувач

1. 216/04.04.2016 г. ПИ 72624.605.81 по
КККР на град Добрич,
находящ се на ул.
Велико Търново №64-
64а

233.00 7 200.00 Маринка  Иванова
и Гинка Кръстева

2. 217/11.04.2016 г. ПИ 72624.605.81 по
КККР на град Добрич,
находящ се на
ул.Велико Търново
№64-64а

233.00 7 200.00 Стела Цонева и
Диян Младенов

3. 218/16.05.2016 г. ПИ 72624.607.968 по
КККР на град Добрич,
находящ се на
ул.Горчиви чешми №14

308.00 15 200.00 Неда Калчева
Малева

4. 219/14.11.2016 г. ПИ 72624.620.60 по
КККР на град Добрич,
находящ се в
ж.к.”Дружба”

1 358.00 68 300.00 „Агромилекс”ООД

5. 220/17.11.2016 г. ПИ 72624.620.60 по
КККР на град Добрич,
находящ се в
ж.к.”Дружба”

209.00 10 400.00 Мурат Феиков
Керимов и Фетнат
Юсуфова
Керимова

6. 221/16.12.2016 г. ПИ 72624.620.92 по
КККР на град Добрич,
находящ се в
ж.к.”Дружба”

993.00 53 840.00 „ЦБА-
Добрич”ООД

Общо постъпилите приходи от продажба на земя, в т.ч. прекратяване на
съсобственост и придобиване право на собственост са в размер на 245 389.00 лева

5. Продажба на жилищни имоти
Сключени са 9 договора за продажба на апартаменти на правоимащи от общинския

жилищен фонд, описани в таблица №8.
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С решение №9- 21/28.06.2016 г. Общински съвет- град Добрич дава съгласие за
продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на апартамент, находящ се на ул.Славянска
№15, придобит от Община град Добрич на основание чл.11 от Закона за наследството.

Таблица №8

№ № / Дата на
договора

Обект на
договора

Площ
кв.м

Вид на
договора

Приета от
ОбС Крайна цена

лева лева

1 355/10.08.2016г.
Апартамент
в жк "Строител",
бл.69-В-4-11

59.14 продажба 27 810.00 27 810.00

2 356/31.08.2016г.
Апартамент
в жк "Дружба",
бл.20-А-7-19

61.67 продажба 29 110.00 29 110.00

3 357/14.10.2016г.
Апартамент
в жк "Балик",
бл.24-А-6-15

69.82 продажба 32 630.00 32 630.00

4 358/14.10.2016г.
Апартамент
по ул."Кирил и
Методий",
№3-7-33

47.39 продажба 32 620.00 32 620.00

5 359/18.11.2016г.
Апартамент
жк "Балик",
бл.51-Б-5-20

46.57 продажба 22 140.00 22 140.00

6 360/05.12.2016г.
Апартамент
в жк "Строител",
бл.62-Б-3-6

89.06 продажба 41 215.00 41 215.00

7 361/15.12.2016г.
Апартамент
в жк "Дружба",
бл.30-Г-1-1

95.33 продажба 48 370.00 48 370.00

8 362/15.12.2016г.
Апартамент
по бул. "Русия",
№59-10-68

62.92 продажба 34 768.80 34 768.80

9 363/19.12.2016г.
Апартамент
по ул."Отец
Паисий",
№13-Д-5-13

52.08 продажба 36 050.00 36 050.00

10 763/20.12.2016г.

Апартамент
по
ул."Славянска",
№15-А-1-1

77.62 продажба 54 050.00 54 050.00

Общо постъпилите приходи от продажба на жилищни имоти- апартаменти са в
размер на 358 763.80 лева.

6. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване
На основание чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.61, ал.1 и ал.2 от

НРПУРОИ са сключени са 14 договора за учредяване право на пристрояване и/или
надстрояване, описани в таблица №9:
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Таблица №9
№ №/ дата на

договора
Обект на
договора

Вид на договора Крайна
цена
лева

Приобретател

1. 2386/12.02.2016г. ПИ 72624.616.22
по КККР на град
Добрич

Учредяване право
на пристрояване
върху 34.50 кв.м.

5 210.00 Катя Асенова

2. 2387/23.03.2016г. ПИ
72624.618.202 по
КККР на град
Добрич

Учредяване право
на надстрояване
върху 20.33 кв.м.

1 270.58 Йордан Маринов
и Димитричка
Вълева

3. 2388/01.04.2016г. ПИ
72624.604.319 по
КККР на град
Добрич

Учредяване право
на пристрояване
върху 7.00 кв.м.

255.00 Янка Вълчева

4. 2389/08.04.2016г. ПИ
72624.623.7852
по КККР на град
Добрич

Учредяване право
на пристрояване
върху 5.35 кв.м.

1 007.00 Георги Желев

5. 2390/08.04.2016г. ПИ
72624.604.371 по
КККР на град
Добрич

Учредяване право
на пристрояване
върху 18.95 кв.м.

1 050.00 Калина
Георгиева

6. 2391/25.04.2016г. ПИ
72624.604.319 по
КККР на град
Добрич

Учредяване право
на пристрояване
върху 40.00 кв.м.

2 775.32 Георги Митев

7. 2392/07.06.2016г. ПИ
72624.624.992 по
КККР на град
Добрич

Учредяване право
на пристрояване
върху 11.30 кв.м.

1 584.50 Красимира
Иванова

8. 2393/18.07.2016г. ПИ
72624.624.950 по
КККР на град
Добрич

Учредяване право
на пристрояване
върху 10.65 кв.м.

1 493.00 Николай
Папазов

9. 2394/04.08.2016г. ПИ
72624.617.811 по
КККР на град
Добрич

Учредяване право
на надстрояване
върху 108.64 кв.м.

9 642.00 Наталия
Христова

10. 2395/09.09.2016г. ПИ
72624.618.308 по
КККР на град
Добрич

Учредяване право
на надстрояване
върху 10.20 кв.м.

1 079.12 Валентин
Демирев

11. 2396/09.09.2016г. ПИ
72624.618.308 по
КККР на град
Добрич

Учредяване право
на надстрояване
върху 23.12 кв.м.

2 446.00 Валентин
Демирев

12. 2397/09.09.2016г ПИ
72624.618.308 по
КККР на град
Добрич

Учредяване право
на надстрояване
върху 12.17 кв.м.

1 287.54 Валентин
Демирев

13. 2398/09.09.2016г ПИ
72624.618.308 по
КККР на град

Учредяване право
на надстрояване
върху 8.68 кв.м.

918.31 Валентин
Демирев
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Добрич
14. 2399/10.09.2016г. ПИ

72624.615.7686
по КККР на град
Добрич

Учредяване право
на надстрояване
върху 3.45 кв.м.

254.85 Димитър Петров

Общо постъпилите приходи от учредяване право на строеж, пристрояване и/или
надстрояване са в размер на 33 606.22 лева.

С Договор №2400 от 16.11.2016 г. е учредено безвъзмездно право на строеж върху
общински поземлен имот 72624.618.314 по КККР на град Добрич на „Водоснабдяване и
канализация”АД- гр.Добрич за изграждане на хидрофорна помпена станция и черпателен
резервоар, след решение №13-18 от 25.10.2016 г. на Общински съвет- град Добрич.

7. Безвъзмездно право на ползване- сключените договори през 2016 г. са посочени в таблица
№10:

Таблица №10
№ Договор № обект Начин на

ползване
Ползвател/Наемател

3 ИБ1-16-
3/07.03.2016 г.

Стая № 1 на втори етаж
от сграда по ул. „Васил
Левски” № 7

Безвъзмездно
право на
ползване

ТД на слепоглухите

4 ИБ1-16-
4/28.03.2016 г.

Стаи №№
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
на IIри етаж в сграда по
ул. „Васил Левски” № 7

Безвъзмездно
право на
ползване

ГД „Изпълнение на
наказанията”

7 ИБ1-16-
7/14.04.2016 г.

Помещения на втори
етаж сграда по бул. „25-
ти септември” № 25

Безвъзмездно
право на
ползване

Сдружение с обществено
полезна дейност „Бизнес
център Добрич”

8 ИБ2-16-
8/14.04.2016 г.

Помещения № 1, 2 и 4 по
ул. „Отец Паисий” № 62

Безвъзмездно
право на
ползване

Дружество за декоративни
животни и птици „Златна
Добруджа”

9 ИБ3-16-
9/14.04.2016 г.

Две помещения от
сграда на бул. „3-ти
март” № 38

Безвъзмездно
ползване

Съюз на военноинвалидите
и военно пострадалите

10 ИБ2-16-
10/16.05.2016 г.

Самостоятелен обект в
сграда с идентификатор
72624.625.111.1.3 по ул.
„К. Стоилов”

Безвъзмездно
право на
ползване

Фолклорна танцова студия
„Добруджа”

8. Учредяване на сервитути- право на прокарване
Във връзка с постъпили искания за учредяване право на прокарване на отклонение от

общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти- общинска
собственост са издадени 27 броя Заповеди на Кмета на Община град Добрич по реда на чл.193
от ЗУТ.

Постъпилите приходи от учредени сервитути са в размер на 10 514.93 лева

IV. Придобиване на имоти
През 2016 година Община град Добрич е придобила безвъзмездно правото на

собственост върху  следните имоти, държавна собственост:
1. Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов”-
Договор №ДжС-29-16 от 19.09.2016 г. за безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост (земя и сгради)
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2. Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов”-
учебна база в ж.к.”Рилци”- Договор №ДжС-29-16 от 19.09.2016 г. за безвъзмездно
прехвърляне правото на собственост (сграда)
3. Професионална гимназия по аграрно стопанство- Договор №ДжС-29-18 от 05.10.2016
г. за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост (земя и сгради)

С решение №14-18/29.11.2016 г., Общински съвет- град Добрич дава съгласие за
безвъзмездно придобиване в собственост на Община Добрич на поземлени  имоти с
идентификатори  по КККР на град Добрич: 72624.36.55 с площ 2 500 дка, 72624.36.12 с площ
366.5 дка, 72624.36.15 с площ 40 дка, ведно с построените в тях сгради, които са част от
територията на бивше военно летище Добрич. Процедурата е в процес на изпълнение.

След решение №5-3 от 23.02.2016 г. на Общински съвет град Добрич, Община град
Добрич, на основание чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.2, т.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество закупи
поземлен имот с идентификатор 72624.433.27 по КККР на град Добрич с площ 3 500 кв.м. за
разширяване на Гробищен парк- град Добрич.

V. Концесии.
С решение № 6-17 от  29.03.2016 г. на Общински съвет град Добри е приет годишния

доклад, относно осъществената концесионна дейност през 2015 година в Община град Добрич.
През 2016 г. действащите концесионни договори са 60 бр., като е извършван постоянен

текущ контрол по изпълнението им, осъществени са проверки и са съставени констативни
протоколи. В проверените обекти са вложени средства в размер на 21 246,48 лева за поддръжка,
ремонт и инвестиции и са запазени 202 постоянни и 27 сезонни работни места.

За осъществената концесионна дейност са подготвени и изпратени 162 бр. формуляри с
информация за дължимите и извършените от концесионерите концесионни плащания и с
информация по чл. 68 от Закона за концесиите за изпълнението на концесионните договори.
Формулярите са изпратени до Министерски съвет, за вписване в Национален концесионен
регистър.

Отчетените приходи от концесии за 2016 г. са в размер на 228 067 лева с ДДС при
планирани приходи в размер на 250 000 лева с ДДС. Изпълнението е 91,23 %. Неизпълнението
се дължи на неплащане по концесионни договори, като са предприети необходимите мерки.

VI. Мерки и действия за подобряване на организацията на работата по
управлението на общинската собственост

В Община град Добрич са създадени  условия за публичност и прозрачност при
управление на общинската собственост. Поддържа се публичен регистър, съгласно чл.41, ал.4
от Закона за общинската собственост за извършените разпоредителни сделки с имоти-
общинска собственост. Обявите за публични търгове и публично оповестени конкурси се
обявяват в официалния сайт на Общината, в местната преса и на информационното табло.
Особено внимание се отделя на извършването на текущ контрол по събиране на наемите и
другите плащания към Общината.

Управлението и разпореждането с имотите- общинска собственост има за цел,
увеличаване на приходите, подобряване цялостния облик на  Община град Добрич, привличане
на повече местни и чуждестранни инвеститори и подобряване качеството на живот.


