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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ 

за период 2021 г. - 2027 г. на Община град Добрич 
 

Приет с решение №  ………………  oт …….….……. година 

на Общински съвет град Добрич 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият план за действие за общинските концесии в Община Добрич за 

периода 2021 г. - 2027 г. е приет от Общински съвет град Добрич на основание чл. 40, 

ал.1 от Закона за концесиите (ЗК), чл.19, ал.1 от Наредба за изискванията за определяне 

на финансово-икономическите елементи на концесията и в съответствие с 

Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027). 

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.  

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 актуализиране на 

плана за действие за общинските концесии. Актуализираният план за действие за 

общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър. 

Неразделна част от настоящия план е таблица № 1 – План за действие за 

общинските концесии в Община Добрич за периода 2021 г. - 2027 г. (Приложение към 

Указание № 10 от 7 август 2018 г., издадено от дирекция „Икономическа и социална 

политика“ на Министерския съвет на Република България). 

 

 

https://nkr.government.bg/
https://nkr.government.bg/


Приложение № 1 

 

2. ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2021 Г. – 2027 Г. 

 

Първи проект за концесия: 

1. Наименование на проекта за концесия: 

 Концесия за строителство, включваща: възлагане както изпълнение на 

строителство и предоставяне и управление на услуги, така и предоставяне на ползване 

върху обект - публична общинска собственост: Дворно място с площ 3123,00 кв.м., 

представляващо поземлен имот с идентификатор 72624.615.38 по КККР на град 

Добрич, за открити обекти за спортни и културни дейности, площадки за игра и малки 

покрити обслужващи обекти до 120 кв.м. (санитарен възел, съблекални и ООХ). 

2. Описание на проекта за концесия, което съдържа: 

а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително 

целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите: 

Цел 1. Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни 

инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-

добро съотношение на качество и цена. 

Цел 2. Икономическа ефективност при управлението на публичната 

собственост в защита интереса на гражданите и обществото. 

Специфична цел. Осигуряване на достъпност и качество на услугите, свързани 

със системни занимания с физически упражнения и спорт от всички възрасти. 

В Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в 

Република България 2012 г. – 2022 г. е посочено, че главните стратегически цели на 

системата са „модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволява 

потребностите на населението от системни занимания с физически упражнения и 

спорт, както и да осигурява условия за подготовка и постигане на високи спортни 

резултати“. 

Концесията е ефективно средство за постигането на следните цели: 

- Създаване на възможности и подходящи условия на гражданите, независимо 

от тяхната възраст, социално и обществено положение, да спортуват за здраве и 

дълголетие. 

  - Създаване на условия за развитие на спорта за всички, както и на детско-

юношеския спорт, ученическия спорт и студентския спорт. 

- Ефективното и качествено управление на публичната собственост чрез 

включването й в гражданския оборот. 

- Използване на стопанската инициатива на икономическите оператори в 

интерес на гражданите и обществото. 

- Освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с 

реконструкция, преустройство, възстановяване или извършване основни ремонти на 

обекти, които са  публична общинска собственост. 

- Задоволяване на потребностите на гражданите и обществото от разнообразни 

услуги, които може да се предоставят чрез обекти, които са публична общинска 

собственост. 

б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на 

Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други 

стратегически и програмни документи, когато е приложимо: 

Съответства на общите цели на Националната стратегия за развитие на 

концесиите и целите на Закона за концесии. 

в) териториален обхват на концесията - място на изпълнение на строителството 

или услугите, а когато е приложимо - и местонахождението на обекта на концесията: 

- Дворно място с площ 3 123,00 кв.м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 72624.615.38 по КККР на град Добрич. 

- Местонахождение на имота: град Добрич, ЖК „Русия 2”, ул. „Батовска”. 
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г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е приложимо: 

- Дворно място с площ 3 123,00 кв.м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 72624.615.38 по КККР на град Добрич, одобрени със заповед РД-18-

15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, УПИ I, кв.588, по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Русия 2“, 

гр. Добрич, отреден за озеленяване, спорт и трафопост.  

- Имотът е публична общинска собственост и е актуван с АОС №4481 от 

04.11.2009 г. вписан под вх. рег. № 12491 от 11.11.2009 г., акт № 53, том XXVIII, 

имотна партида 67481 в служба по вписванията. 

- Местонахождение на имота: град Добрич, ЖК „Русия 2”, ул. „Батовска”, 

поземлен имот 72624.615.38, кв.588, парцел I, зона II.   

- За имота има издадена скица от 26.08.2020 г. и виза на гл. архитект на 

Община град Добрич с разрешение за проектиране на открити обекти за спортни и 

културни дейности, площадки за игра и малки покрити обслужващи обекти до 120 кв.м. 

(санитарен възел, съблекални и ООХ). 

д) кръга на потребителите: 

- Жители и гости на град Добрич. 

е) очаквани резултати от изпълнението на проекта; 

- Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни 

инвестиции в управлението на услуги при най-добро съотношение на качество и цена. 

-  Икономическа ефективност при управлението на общинската собственост. 

- Развитие на качествена и достъпна спортна инфраструктура и услуги от 

обществен интерес чрез партньорство между публичните органи и икономическите 

оператори. 

- Модернизация на имота, добра поддръжка през периода на концесиятa и 

предоставяне на услуги при най-добро съотношение на качество и цена, за 

самостоятелно или организирано практикуване на спорт. 

3. прогнозираните данни по чл. 10, ал. 2 от Наредбата: 

а) строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и 

обектите, които ще се предоставят за ползване чрез концесия; 

На основание чл.10, ал.2, т.1 от ЗК концесията се определя като: Концесия за 

строителство и включва възлагане както изпълнение на строителство и предоставяне и 

управление на услуги, така и предоставяне на ползване върху обект - публична 

общинска собственост:  

- изпълнение на строителство: проектиране и изпълнение на строеж, в 

съответствие с визата на гл. архитект за разрешение за проектиране на открити обекти 

за спортни и културни дейности, площадки за игра и малки покрити обслужващи 

обекти до 120 кв.м. (санитарен възел, съблекални и ООХ). 

- предоставяне и управление на услуги: услуги в областта на физическата 

култура и спорта, услуги по поддържане и експлоатация на спортни обекти и 

съоръжения и услуги по организиране на спортни мероприятия. 

- предоставяне на ползване върху обект - публична общинска собственост: 

Дворно място с площ 3 123,00 кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор 

72624.615.38 по КККР на град Добрич, одобрени със заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на 

ИД на АГКК, УПИ I, кв.588, по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Русия 2“, гр. Добрич, 

отреден за озеленяване, спорт и трафопост. Имотът е актуван с АОС №4481 от 

04.11.2009 г. Местонахождение на имота: град Добрич, ЖК „Русия 2”, ул. „Батовска”.  

б) максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение 

на възложеното строителство; 

- Максимален срок на концесията - 20 години. 

- Срок за изпълнение на възложено строителство – 12 месеца, считано от датата 

на подписване на концесионния договор. 

в) публични средства за плащания от концедента по размер и източници на 

финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

- Не се предвиждат. 
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г) прогнозирани данни за концесионни възнаграждения: 

1 800 лв. без ДДС годишно концесионно възнаграждение. 

36 000 лв. без ДДС концесионно възнаграждение за срока на концесията. 

4. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне на 

концесионер  - 2021 г. 

 

Втори проект за концесия: 

1. Наименование на проекта за концесия:  

Концесия за строителство, включваща: възлагане както изпълнение на 

строителство и предоставяне и управление на услуги, така и предоставяне на ползване 

върху обект - публична общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 72624.623.628.4.3 по КККР на град Добрич, със застроена площ 459,00 

кв. м., ведно с 41,14%  от 394,00 кв. м. в ид. части от общите части на сградата с 

идентификатор 72624.623.628.4, равняващи се на 162,09 кв. м., разположен на кота „-

4,75“. Неразделна част от СО е емпоре със ЗП 132,00 кв. м. и помещения със ЗП 44,00 

кв. м., разположени на кота „-2,30“. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

72624.623.628.4.3 ще се възложи на концесия без помещението за ел. табло, 

разположено на кота „-4,75“  и част от имот публична общинска собственост площад 

„Демокрация“, за организиране на сезонна тераса в размер на 219 кв.м.   

2. Описание на проекта за концесия, което съдържа: 

а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително 

целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите; 

Цел 1. Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни 

инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-

добро съотношение на качество и цена. 

Цел 2. Икономическа ефективност при управлението на публичната 

собственост в защита интереса на гражданите и обществото. 

Концесията е ефективно средство за постигането на следните цели: 

- Ефективното и качествено управление на публичната собственост чрез 

включването й в гражданския оборот. 

- Използване на стопанската инициатива на икономическите оператори в 

интерес на гражданите и обществото. 

- Освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с 

реконструкция, преустройство, възстановяване или извършване основни ремонти на 

обекти, които са  публична общинска собственост. 

- Задоволяване на потребностите на гражданите и обществото от разнообразни 

услуги, които може да се предоставят чрез обекти, които са публична общинска 

собственост. 

б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на 

Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други 

стратегически и програмни документи, когато е приложимо: 

- Съответства на общите цели на Националната стратегия за развитие на 

концесиите и целите на Закона за концесии. 

в) териториален обхват на концесията - място на изпълнение на строителството 

или услугите, а когато е приложимо - и местонахождението на обекта на концесията: 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.3 по КККР на 

град Добрич, със застроена площ 459,00 кв. м., ведно с 41,14%  от 394,00 кв. м. в ид. 

части от общите части на сградата с идентификатор 72624.623.628.4, равняващи се на 

162,09 кв. м., разположен на кота „-4,75“. Неразделна част от СО е емпоре със ЗП 

132,00 кв. м. и помещения със ЗП 44,00 кв. м., разположени на кота „-2,30“. 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.3 ще се възложи на 

концесия без помещението за ел. табло, разположено на кота „-4,75“  и част от имот 

публична общинска собственост площад „Демокрация“, за организиране на сезонна 

тераса в размер на 219 кв.м.   
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- Местонахождение на имота: град Добрич, ул. „България” №5 и част от 

площад „Демокрация“. 

г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е приложимо: 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.3 по КККР на 

град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със Заповед №18-12150/19.11.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, 

със застроена площ 459,00 кв. м., ведно с 41,14%  от 394,00 кв. м. в ид. части от общите 

части на сградата с идентификатор 72624.623.628.4, равняващи се на 162,09 кв. м., 

разположен на кота „-4,75“. Неразделна част от СО е емпоре със ЗП 132,00 кв. м. и 

помещения със ЗП 44,00 кв. м., разположени на кота „-2,30“. Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 72624.623.628.4.3 ще се възложи на концесия без помещението 

за ел. табло, разположено на кота „-4,75“. Предназначение на СО: Друг вид СО в 

сграда.  

- Обектът е публична общинска собственост и е актуван с акт № 5451 от 

26.11.2019 г. вписан под вх. рег. № 9868 от 27.11.2019 г., акт № 80, том XXVI в служба 

по вписванията и  

- Част от имот публична общинска собственост площад „Демокрация“, за 

организиране на сезонна тераса в размер на 219 кв.м.   

- Имотът е публична общинска собственост и е актуван с акт № 1071 от 

19.07.1999 г., вписан под № 109, том 45, вх. рег. № 18341 от 07.12.2005 г., дело № 10058 

в служба по вписванията.  

- За обектите има издадена скица от Община град Добрич от 26.08.2020 г. и 

виза от гл. архитект на Община град Добрич с която се разрешава: проектиране на 

преустройство и ремонт на бивша Дискотека „Театър”, в заведение за хранене и 

развлечение и организиране на сезонна тераса до 219,00 кв.м.  

д) кръга на потребителите: 

- Жители и гости на град Добрич. 

е) очаквани резултати от изпълнението на проекта; 

- Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни 

инвестиции в управлението на услуги при най-добро съотношение на качество и цена. 

- Икономическа ефективност при управлението на общинската собственост. 

- Преустройство и ремонт на имота, добра поддръжка през периода на 

концесията и предоставяне на услуги при най-добро съотношение на качество и цена. 

3. прогнозираните данни по чл. 10, ал. 2 от Наредбата: 

а) строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и 

обектите, които ще се предоставят за ползване чрез концесия; 

На основание чл.10, ал.2, т.1 от ЗК концесията се определя като: Концесия за 

строителство и включва възлагане както изпълнение на строителство и предоставяне и 

управление на услуги, така и предоставяне на ползване върху обект - публична 

общинска собственост:  

- изпълнение на строителство: проектиране и изпълнение на строеж, в 

съответствие с визата на гл. архитект за разрешение за проектиране на преустройство и 

ремонт на дискотека „Театър“ в заведение за хранене и развлечения.  

- предоставяне и управление на услуги: Услуги на ресторанти, столове и 

заведения за приготвяне и доставяне на храна, Услуги по предлагане на храни за 

консумация, Услуги по ремонт и поддържане на оборудване за ресторанти и  

ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно. 

- предоставяне на ползване върху обект - публична общинска собственост:  

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.628.4.3 по КККР на 

град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със Заповед №18-12150/19.11.2019 г. на Началника на СГКК град Добрич, 

със застроена площ 459,00 кв. м., ведно с 41,14%  от 394,00 кв. м. в ид. части от общите 

части на сградата с идентификатор 72624.623.628.4, равняващи се на 162,09 кв. м., 

разположен на кота „-4,75“. Неразделна част от СО е емпоре със ЗП 132,00 кв. м. и 
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помещения със ЗП 44,00 кв. м., разположени на кота „-2,30“. Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 72624.623.628.4.3 ще се възложи на концесия без помещението 

за ел. табло, разположено на кота „-4,75“. Предназначение на СО: Друг вид СО в 

сграда. Обектът е актуван с АОС № 5451 от 26.11.2019 г.  и  

- Част от имот публична общинска собственост площад „Демокрация“, за 

организиране на сезонна тераса в размер на 219 кв.м.  Имотът е актуван с акт за 

публична общинска собственост № 1071 от 19.07.1999 г., вписан под № 109, том 45, вх. 

рег. № 18341 от 07.12.2005 г., дело № 10058 в служба по вписванията.  

За обектите има издадена скица от Община град Добрич от 26.08.2020 г. и виза 

от гл. архитект на Община град Добрич с която се разрешава: проектиране на 

преустройство и ремонт на бивша Дискотека „Театър”, в заведение за хранене и 

развлечение и организиране на сезонна тераса до 219,00 кв.м.  

б) максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение 

на възложеното строителство; 

- Максимален срок на концесията - 20 години. 

- Срок за изпълнение на възложено строителство – 18 месеца, считано от датата 

на подписване на концесионния договор. 

в) публични средства за плащания от концедента по размер и източници на 

финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

- Не се предвиждат. 

г) прогнозирани данни за концесионни възнаграждения 

20 000 лв. без ДДС годишно концесионно възнаграждение. 

400 000 лв. без ДДС концесионно възнаграждение за срока на концесията. 

4. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне на 

концесионер  - 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 

Кмет на Община град Добрич 


