
Обект на концесията
Предмет на 

концесията

 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).

концесия за 

строителство

20 

години

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.

12 месеца, 

считано от 

датата на 

подписване на 

концесионния 

договор.

Не

Да.              

Прогнозирано 

годишно 

концесионно 

възнаграждение               

1 800 лв. без ДДС.     

За срока на 

концесията 

концесионно 

възнаграждение

36 000 лв. без ДДС 

Таблица № 1 – План за действие за общинските концесии в Община Добрич за периода 2021 г. - 2027 г. 

Плащания от 

концедента

Концесионно 

възнаграждениеНаименование на проекта за 

концесия (наименование на 

концесията)

2021 г.

Максимал

ен срок на 

концесият

а

Строителство/услуги, които ще се възложат с концесията

Срокове за 

изпълнение на 

възложеното 

строителство

Индивидуализация на проекта за концесия

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ 

2021 – 2027 г.

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

- 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).



Обект на концесията
Предмет на 

концесията

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  и 

част от имот публична 

общинска собственост 

площад „Демокрация“, за 

организиране на сезонна 

тераса в размер на 219 

кв.м.  

концесия за 

строителство

20 

години

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   и 

- Част от имот публична общинска собственост площад 

„Демокрация“, за организиране на сезонна тераса в размер 

на 219 кв.м. 

18 месеца, 

считано от 

датата на 

подписване на 

концесионния 

договор.

Не

Да.              

Прогнозирано 

годишно 

концесионно 

възнаграждение      

20 000 лв. без ДДС.     

За срока на 

концесията 

концесионно 

възнаграждение

400 000 лв. без ДДС 

Плащания от 

концедента

Концесионно 

възнаграждение
Наименование на проекта за 

концесия (наименование на 

концесията)

2021 г.

- 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“. 

- 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. 

Индивидуализация на проекта за концесия

Максимал

ен срок на 

концесият

а

Строителство/услуги, които ще се възложат с концесията

Срокове за 

изпълнение на 

възложеното 

строителство


