
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ
за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич

Приет с решение № 37-2 oт 18.09.2018 година
на Общински съвет град Добрич

Изменен с Решение №10-10 от 30.06.2020 година
на Общински съвет град Добрич

Планът за действие за общинските концесии е разработен в съответствие с
Националната стратегия за развитие на концесиите.

Планът за действие служи за определяне на концесиите, чрез възлагането на които
ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на
концесиите.

Планът за действие за общинските концесии изразява политиката за концесии на
община град Добрич.

Съдържанието на плана за действие се определя по години и по планирани
процедури за определяне на концесионер.

Всеки проект за концесия, включен в настоящия план за действие, съдържа
прогнозираните данни по чл. 45, ал. 2 от Закона за концесиите:

1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите,
които ще се предоставят за ползване чрез концесия;

2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на
възложеното строителство;

3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на
финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

4. концесионни възнаграждения.

Политиката за общински концесии се определя от Общинския съвет, който приема
с решение план за действие за общинските концесии и се изпълнява от Кмета на общината.
Кметът на общината внася за обсъждане в Общинския съвет проекта на план за действие за
общинските концесии в срока и със съдържанието, определени в Наредбата за
изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията.
Проектът на план се приема с решение на Общинския съвет.

Общинският съвет може да откаже включването на проект в плана за действие,
който не отговаря на изискванията по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за изискванията за
определяне на финансово-икономическите елементи на концесията. Приетият план за
действие за общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър.

Приетият от Общинския съвет план за действие за общинските концесии може да
се изменя и/или допълва текущо при:

1. включване на нов проект;
2. изключване на проект;
3. промени в проект относно прогнозираните елементи по чл. 11, ал. 1, т. 3 от

Наредбата.
Промените се приемат с решение на Общинския съвет за приемане на

актуализиран план за действие за общинските концесии. Актуализираният план за действие
за общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър.



Обект на концесията
Предмет

на
концесията

Възлагане на концесия за
услуги, предназначени за
обществено ползване с обект на
концесия: елементи на
градското обзавеждане - спирки
на масовия градски транспорт
(тристранно заграден навес до
8,50 кв.м. с осигурени места за
сядане) - 7 бр. и определените,
съгласно дадената виза от
главния архитект на Община гр.
Добрич места за поставяне на
преместваеми обекти за
търговска дейност – павилиони
до 6,00 кв.м., разположени в
близост до спирките – 7 броя.

Концесия
за услуга 25 г.

С настоящото предложение за
концесия за услуги се възлагат услуги,
предназначени за обществено ползване,
както следва:
- поддържане на елементите на градското
обзавеждане - спирки на масовия градски
транспорт, пейки и др. в т.ч. и текущи
ремонти и
- извършване на търговски услуги -
продажби на дребно в павилионите.

- Не

     Да - прогнозирано:
Годишно концесионно
възнаграждение в
размер на 20 354 лв.
без ДДС.
Концесионно
възнаграждение за
срока на концесията в
размер на 619 207 лв.
без ДДС.

Възлагане на концесия за
услуги, предназначени за
обществено ползване с обект на
концесия: търговски обект с
идентификатор
72624.623.628.1.5 по КККР на
град Добрич (бивша кафе
сладкарница „Шоколад“).

Концесия
за услуга 15 г.

С настоящото предложение за
концесия за услуги се предвижда
възлагане на икономическия оператор
управление на услуги, предназначени за
обществено ползване: услуги на питейни
заведения. С концесията за услуги се
възлагат и текущи ремонти за
поддържане на обекта.

- Не

     Да - прогнозирано:
Годишно концесионно
възнаграждение в
размер на 17 160 лв.
без ДДС.
Концесионно
възнаграждение за
срока на концесията в
размер на 274 113 лв.
без ДДС.

2019 г.

(Изключен с Решение №10-10/30.06.2020 г. на
Общински съвет град Добрич) Търговски обект с площ
370 кв.м. с идентификатор 72624.623.628.1.5, попадащ в
сграда с идентификатор 72624.623.628.1 в поземлен имот с
идентификатор 72624.623.628 по КККР на град Добрич.
Местонахождение: гр. Добрич, ул. „България” № 5. (бивша
кафе сладкарница „Шоколад“).

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ
НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

(2018 – 2020 г.)

     Части от имоти общинска собственост, представляващи:
Елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия
градски транспорт (тристранно заграден навес до 8,50 кв.м.
с осигурени места за сядане) и определените, съгласно
дадената виза от главния архитект на Община гр. Добрич,
места за поставяне на преместваеми обекти за търговска
дейност – павилиони до 6,00 кв.м., както следва:
 - Общинско място по ул. „Отец Паисий”, в улична
регулация, североизточно от УПИ II, кв.79 по плана на
ЦГЧ.
 - Общинско място по бул. „25 септември”, в уличната
регулация, срещу бившия магазин „Млад техник“.
- Общинско място по бул. „25-ти септември”, пред
бившия магазин „Млад техник“.
 - Общинско място по ул. „Христо Ботев”, в уличната
регулация, на северния тротоар пред Пощата в ЖК „Балик“.
 - Oбщинско място по ул. „Никола Петков”, в уличната
регулация, на западния тротоар, пред бившия РУМ.
 - Общинско място по бул. „Добруджа“ на тротоара пред
КАТ.
 - Общинско място по бул. „Добруджа“, на тротоара
срещу КАТ.

Приложение 1
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Наименование на проекта за
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Индивидуализация на проекта за концесия


