
О Т Ч Е Т 

 

за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане  

с имотите – общинска собственост за 2020 година 

 

Управлението на собствеността в Община град Добрич, реда за придобиването и 

разпореждането с нея, се определят от Закона за общинската собственост (ЗОС), Закона за 

концесиите (ЗК) и подзаконовите нормативни актове към него и на база приетите от 

Общински съвет Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд 

на Община град Добрич, Стратегия за управление на общинската собственост за периода 

2019-2023 година, Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2020 година и План за действие за общинските концесии на Община град 

Добрич 2018-2020 г. 

 

I. Надзор и актуване на общинските имоти. 

В Община Добрич през 2020 година са съставени общо 50 бр. актове за общинска 

собственост, от които 45 акта за имоти - частна общинска собственост и 5 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 година за утвърждаване на образците на актовете за общинска 

собственост. 

Всички издадени актове за общинска собственост, в съответствие с изискванията на 

Закона за общинската собственост, са вписани в Служба по вписвания – град Добрич.  

Копие от актовете са изпратени на Службата по геодезия, картография и кадастър 

град Добрич и на Областния управител на област Добрич.  

 

ІІ. 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 2020 година са проведени 5 /пет/ търга за отдаване под наем. 

1. Отдаване под наем на общински терени и обекти - сключените договори през 

2020 година са 40 /четиридесет/. 

Общо постъпилите приходи от наем са: 

- от имущество в размер на 441 165,00 лева, без включен ДДС; 

- от рекламни площи в размер на 162 317,20 лева, без включен ДДС; 

- от общински терени в размер на 236 126,00 лева, без включен ДДС; 

2. Отдаване под наем на полски пътища, пасища, мери – сключените договори 

за полски пътища през 2020 година са 14 /четиринадесет/. 

Постъпилите приходи от наем на полски пътища към 31.12.2020г. са в размер на 

2256,46 лева. 
Постъпили приходи от пасища и мери са в размер на 140,00 лева. 

 

 

 

 



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 2020 година са издадени 178 заповеди на Кмета на Община град Добрич за 

отдаване под наем за една стопанска година на общински лозя. 

- постъпилите приходи са в размер на 5 858,79 лева 

4. Обекти предоставени за безвъзмездно управление – сключени 6 (шест) 

договора през 2020 година. 

5. Отдаване под наем на общински жилища - апартаменти 

Преведени наеми и лихви за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година: 

Наеми - 1 044 449,91 лева; 

Лихви -         1645,73 лева; 

 

III. Разпореждане с имоти - общинска собственост   

Подробна информация за този вид дейност се съдържа в Публичния регистър на 

Община град Добрич, съставен съгласно изискванията на чл.41, ал.4 от ЗОС 

(http://egateway.dobrich.bg:8080/webreg/Registers/OBSHTSOBSTV). 

1. Продажба на урегулирани поземлени имоти и учредяване право на строеж 

по реда на Закона за общинската собственост. 

През 2020 г. в Община град Добрич са проведени 4 търга за продажба на 

урегулирани поземлени имоти и учредяване право на строеж по реда на Закона за 

общинската собственост. 

Сключени са 5 договора за продажба на урегулирани поземлени имоти, като 

реализираните приходи са в размер на 492 296,00 лева и 5 договора за продажба на 

земеделска земя за сумата от 55 499,00 лева. 

Сключени са 2 договора за придобиване право на собственост при наличие право на 

строеж. Реализираните приходи са в размер на 151 030,00 лева. 

 

2. Прекратяване на съсобственост 

Със свои решения Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост 

за 23 имота. Сключени са 23 договора. Реализираните приходи са в размер на 74 083,50 

лева. 

Общо постъпилите приходи от продажба на земя, в т.ч. прекратяване на 

съсобственост са в размер на  772 908,50 лева.     

 

3. Продажба на жилищни имоти - апартаменти 

Сключени са 14 договора за продажба на апартаменти на правоимащи от 

общинския жилищен фонд. Постъпилите приходи са в размер на 510 150,00 лева. 

 

4. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване 

Със свои решения Общински съвет град Добрич дава съгласие за учредяване право 

на пристрояване в 2 общински имота. Сключени са 2 договора. Постъпилите приходи са 

4943,00 лева. 

 

5. 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 43 броя Заповеди на Кмета на Община град Добрич по реда на 

чл.193 от ЗУТ. Постъпилите приходи са 19 933,27 лева  

 



ІV. Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за общински нужди 

по реда на ЗОС 

След решение на Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1 от Закона за 

общинската собственост и чл.7, ал.2, т.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Община град Добрич придоби чрез отчуждаване 

следните поземлени имоти за разширяване на Гробищен парк – град Добрич: 

ПИ 72624.433.110 с площ 500 кв.м за сумата от 2100,00 лева; 

ПИ 72624.433.111 с площ 500 кв.м за сумата от 2100,00 лева; 

ПИ 72624.433.120 с площ 800 кв.м. за сумата от 3200,00 лева; 

В изпълнение на Решение по дело №232/1995г. на Добрички окръжен съд, за отчужден 

имот на ул. „Боряна“ №36, собствениците Радан и Катя Янкулови са обезщетени равностойно 

с апартамент №21 в ж.к. „Христо Ботев“, бл.9, вх. А, ет.7.  

 

V. Концесии  

През 2020 г. от Общински съвет град Добрич са взети пет решения, свързани с 

концесионната дейност в Община град Добрич, както следва: 

- решения свързани с концесионната дейност - 3 бр.: 

 С решение № 10 – 10  от 30.06.2020 година, Общински съвет град Добрич прие 

актуализация на Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г. на 

Община град Добрич и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2020 година. Актуализираният план за действие за общинските 

концесии е публикуван в Националния концесионен регистър. 

 С решение № 12 – 12  от 16.09.2020 година, Общински съвет град Добрич прие План за 

действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027 г. на Община град Добрич. Планът 

за действие за общинските концесии е публикуван в Националния концесионен регистър. 

 С решение № 12 – 13  от 16.09.2020 година, Общински съвет град Добрич одобри 

годишния отчет относно осъществената концесионна дейност през 2019 г. в Община град 

Добрич и изпълнението на концесионните договори. За всеки концесионен договор е 

попълнен електронен формуляр по образец на информация за изпълнението на концесионен 

договор, одобрен от Министерския съвет. Изпратени са в Националния концесионен регистър 

електронни формуляри за всеки концесионен договор, попълнени с информация за 

изпълнението им. 

- решения свързани с изменение на концесионни договори - 2 бр.: 

 С решение № 11 - 10 от 28.07.2020 г. Общински съвет прие отправеното от 

концесионера „ХИДРО–СТРОЙ–МОНТАЖ“ ЕООД, град Добрич предложение за изменение 

на договор №49 от 11.11.2004 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска 

собственост: „Сиропчийница“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич. 

Концесионерът е уведомен за решението на ОбС. Съставено и подписано е допълнително 

споразумение от 14.08.2020 г. за изменение на концесионния договор. Обявлението за 

изменение на възложената концесия е публикувано в електронния сайт на Държавен вестник, 

отразено е в Националния концесионен регистър и в Концесионния регистър на общинския 

сайт. Решението е изпълнено. 

 С Решение № 11 - 9 от 28.07.2020 г. Общински съвет отказа да приеме отправеното 

предложение с вх. рег. индекс №70-00-159 от 20.01.2020 г. от концесионера ЕТ „ЛИК – 

ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА“, гр. Добрич, представляван от Лидия Иванова Спасова, за 

изменение на концесионния договор, чрез замяна на концесионер. Отказа замяна на 

концесионера с правоприемник по договор №25 от 26.05.2003 г., за предоставяне на концесия 

върху имот, публична общинска собственост: „Кръчма“, находящ се в АЕМО „Стария 

Добрич“, град Добрич и върна искането с вх. рег. индекс №70-00-384 от 20.02.2019 г. на 

концесионера ЕТ „ЛИК – ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА“, гр. Добрич, представляван от Лидия 

Иванова Спасова за ново мотивирано предложение, относно удължаване на срока на 

договора.  



Концесионерът е уведомен за решението на ОбС с писмо наш изх. рег. индекс № 

70-00-1628 от 11.08.2020 г., получено лично от Лидия Спасова на 13.08.2020 г.  

За 2020 година бяха предвидени приходи от концесионни плащания в размер на 

229 200 лева, събрани са приходи в размер на 159 027 лева.  

Неизпълнението се дължи на неплащане или забава на плащания на част от 

дължимите суми от страна на концесионерите. 

 

 

 

Приет с Решение №17-6 от 26.01.2021 г.  

на Общински съвет град Добрич 

 

 
 

 


