
 

О Т Ч Е Т 

 

за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане  

с имотите – общинска собственост за 2021 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 2021 година и План за действие за общинските концесии на Община град Добрич 2021 – 

2027 г. 

 

I. Надзор и актуване на общинските имоти. 

В Община Добрич през 2021 година са съставени общо 108 бр. актове за общинска 

собственост, от които 105 акта за имоти – частна общинска собственост и 3 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 2021 година са проведени 9 /девет/ търга за отдаване под наем. 

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

2021 година са 90 /деветдесет/.   

Общо постъпилите приходи от наем са: 

- от имущество в размер на 446 638,75 лева, без включен ДДС; 

- от рекламни площи в размер на 167 078,03 лева, без включен ДДС; 

- от общински терени в размер на 260 305,70 лева, без включен ДДС; 

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

полски пътища през 2021 година са 16 /шестнадесет/. 

Постъпилите приходи от наем на полски пътища към 31.12.2021 г. са в размер на 

2921,00 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 2021 година са издадени 181 заповеди на Кмета на Община град Добрич за 

отдаване под наем за една стопанска година на общински лозя.  



Постъпилите приходи са в размер на 5 946,18 лева 

4. Обекти предоставени за безвъзмездно управление и безвъзмездно ползване – 

сключени 9 (девет) договора през 2021 година. 

4.1 Договори за безвъзмездно управление 

№ по 

ред 

Ползвател Имот 

1 Център за комплексно обслужване на 

деца с увреждания и хронични 

заболявания – Добрич  

ПИ с идентификатор 72624.621.17 с 

площ 4807.00 кв. м в УПИ I, кв. 718 по 

ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ ведно със 

следните сгради: 

Масивна двуетажна сграда със 

застроена площ 144.00 кв. м с 

идентификатор 72624.621.17.1  

Масивна двуетажна сграда със 

застроена площ 618.00 кв. м с 

идентификатор 72624.621.17.2 

Масивна едноетажна сграда със 

застроена площ 356.00 кв. м с 

идентификатор 72624.621.17.3 

Масивна едноетажна сграда със 

застроена площ 84.00 кв. м с 

идентификатор 72624.621.17.4 

Масивна едноетажна сграда със 

застроена площ 69.00 кв. м с 

идентификатор 72624.621.17.6 

2 Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията“ 

Помещения с обща площ 185.30 кв. м, 

част от самостоятелни обекти в сграда с 

идентификатор 72624.623.249.3.4 и 

72624.623.249.2.6 по КККР на гр. 

Добрич на ул. „Васил Левски“ №7 

3 Българска телеграфна агенция (БТА) Част от сграда с идентификатор 

72624.623.617.3, находяща се на ул. 

„Независимост“ №7 с площ 50,87 кв. м, 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 72624.623.617 

4 Българско национално радио (БНР) Стая № 1100 на единадесети етаж в 

сграда с идентификатор 

72624.623.617.1.11, находяща се на 

ул.„Независимост“ № 7 с площ 16,74 

кв.м, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 72624.623.617 

5 Дирекция „Инспекция по труда“ град 

Добрич 

Стаи №№502, 504, 505, 505А, 505Б, 

505В, 506, 507, 508 и 509 на пети етаж в 

сграда с идентификатор 

72624.623.617.1.5, на ул. 

„Независимост“ №7, разположени в 

поземлен имот с идентификатор 

72624.623.617 с обща площ 169,03 кв. м 

 

4.2 Договори за безвъзмездно ползване 



№ по 

ред 

Ползвател Имот 

1 Сдружение „Национална асоциация 

на сляпо-глухите в България“ 

Част от самостоятелен обект с 

идентификатор 72624.623.249.3.4 по 

КККР на гр. Добрич с площ 15.44 кв. м 

на ул. „Васил Левски“ № 7 

2 Сдружение „Фолклорна танцова 

студия „Добруджа“ 

Част от едноетажна сграда със 

застроена площ 206.00 кв. м, 

представляваща самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

72624.625.111.1.3 по КККР на гр. 

Добрич на ул. „д-р Константин 

Стоилов“ №2 

3 Сдружение „Ротари клуб - Добрич“ Масивна едноетажна сграда с 

идентификатор 72624.623.8030.1 по 

КККР на град Добрич, находяща се на 

ул. „Славянска“ №24 със застроена 

площ 100,00 кв. м, състояща се от една 

стая, кухня, коридор, складови 

помещения, сервизно помещение и изба 

с площ 22,00 кв. м 

4 Фондация „Свети Николай 

Чудотворец“ 

Част от общински поземлен имот с 

идентификатор 72624.615.9060 по 

КККР, идентичен с УПИ XXIX, в кв.572 

по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 2“ с 

площ 14 251,00 кв. м 

 

5. Отдаване под наем на общински жилища - апартаменти 

Преведени наеми и лихви за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година – 1 019 190,66 

лева, от които: 

Наеми – 1 016 922,37 лева 

Лихви –        2 268,29 лева 

Общо настанени в общински жилища под наем за 2021г. – 82 домакинства. 

Общо прекратени договори за общински жилища за 2021г. – 180 броя. 

Общо иззети общински жилища за 2021г. – 19 броя. 

Брой действащи договори за наем на общински жилища към 31.12.2021г. – 1 102 бр. 

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/RAZPSDELKI). 

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

реда на Закона за общинската собственост. 

През 2021 г. в Община град Добрич са проведени 5 (пет) търга за продажба на 

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

собственост. 

Сключени са 11 договора за продажба на урегулирани поземлени имоти, като 

реализираните приходи са в размер на 2 059 191,32 лева. 

 

 

 



№ Имот Отреждане Ид-р по КККР 
Площ 

/кв. м/ 

Начална 

тръжна 

цена /лв./ 

Достигната 

цена /лв./ 

1 

 

УПИ V, кв. 

721 по ПУП-

ПРЗ на ЖК 

”Добротица” 

жилищно 

строителство 
72624.621.362 624.00 40 716.00 40 801.00 

2 

УПИ IX, кв. 

721 по ПУП-

ПРЗ на ЖК 

”Добротица” 

жилищно 

строителство 
72624.621.366 1035.00 67 536.00 67 637.00 

3 

УПИ І, кв. 

727 по ПУП-

ПРЗ на ЖК 

”Добротица” 

жилищно 

строителство 
72624.621.270 5 919.00 210 400.00 270 000.00 

4 

УПИ I, кв. 

731 по ПУП-

ПРЗ на ЖК 

”Добротица” 

жилищно 

строителство 
72624.621.275 4 573.00 162 550.00 165 555.00 

5 

УПИ II, кв. 5 

по плана на 

ЖК 

”Дружба”, 

южно от бл. 

18 

обществено и 

делово 

обслужване 

72624.620.74 1 556.00 125 950.00 126 188.88 

6 

УПИ VI, кв. 

5 по плана 

на ЖК 

”Дружба”, 

срещу СОУ 

„Дора Габе” 

обществено и 

делово 

обслужване 

72624.620.73 2 755.00 222 850.00 223 444.44 

7 

УПИ ХІ в 

кв. 5 по 

плана на жк 

„Балик – 

Йовково“ – 

север, ул. 

„Горски 

извор“ 

за търговия 72624.618.315 231.00 16 650.00 52 557.00 

8 

УПИ V, кв. 

1191 по 

ПУП-ПРЗ на 

жк „Север 1“ 

за гаражи 72624.608.2009 634.00 121 500.00 150 638.00 

9 

УПИ Х-

1086, кв. 

1124 по 

ПУП-ПРЗ на 

жк „Север 1“ 

за обществено и 

делово 

обслужване 

72624.608.1860 1 148.00 314 340.00 315 100.00 

10 

УПИ I-83 в 

кв. 120 по 

ПУП-ПРЗ на 

ЦГЧ, ул. 

„Доктор 

Иван 

Пенаков“ № 

жилищно 

строителство 
72624.625.83 469.00 167 500.00 221 000.00 



6 

11 

УПИ I в кв. 

702 по ПУП-

ПРЗ на жк 

„Добротица“ 

жилищно 

строителство 
72624.621.319 3 939.00 426 070.00 426 270.00 

 

След продажба на земеделска земя са сключени 10 договора за сумата от 1 566 038,00 

лева. 

Сключен е 1 договор за придобиване право на собственост при наличие право на 

строеж. Реализираните приходи са в размер на 8 746,00 лева. 

 

2. Прекратяване на съсобственост 

Със свои решения Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост за 

19 имота. Сключени са 21 договора. Реализираните приходи са в размер на 128 439,00 лева. 

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

съсобственост са в размер на  3 762 414,32 лева.     

 

3. Продажба на жилищни имоти - апартаменти 

Сключени са 38 договора за продажба на апартаменти на правоимащи от общинския 

жилищен фонд. Постъпилите приходи са в размер на 1 382 090,00 лева. 

 

4. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване 

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

пристрояване в 5 общински имота. Сключени са 5 договора. Постъпилите приходи са 

14 843,00 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 38 броя Заповеди на Кмета на Община град Добрич по реда на чл.193 

от ЗУТ. Постъпилите приходи са 28 937,65 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 72624.433.129 с площ 2 625 кв. м за сумата от 10 600,00 лева; 

ПИ 72624.433.130 с площ 2 624 кв. м за сумата от 10 600,00 лева; 

ПИ 72624.433.114 с площ 500 кв.м. за сумата от 2 000,00 лева; 

ПИ 72624.433.121 с площ 750 кв. м за сумата от 3 000,00 лева; 

ПИ 72624.433.122 с площ 2 180 кв. м за сумата от 8 720,00 лева; 

 

По инициатива на собствениците бе закупен за нуждите на Гробищен парк ПИ 

72624.433.16 за сумата от 8 000,00 лева.  

V. Концесии  

През 2021 г. от Общински съвет град Добрич са взети решения, свързани с 

концесионната дейност в Община град Добрич, както следва: 

- 3 бр. решения за прекратяване на концесионни договори, за следните обекти: 

„Кръчма” находяща се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич  



Спирка по бул. „Добруджа“ до съдебна палата, гр. Добрич и 

СК „Русалка“, гр. Добрич. 
С РЕШЕНИЕ 19 – 14 от 30.03.2021 г., Общински съвет град Добрич прие  предложение на 

концесионера „ДАМЯНА 2003“ ЕООД, град Добрич, за прекратяване по взаимно съгласие на 

договор №35 от 24.06.2003 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска 

собственост: спирка, находяща се по бул. „Добруджа“ до Съдебна палата, град Добрич, поради 

финансови затруднения на концесионера и прекрати концесионния договор, считано от 20.04.2021 

г.  

С РЕШЕНИЕ 24 – 13 от 27.07.2021 г. Общински съвет град Добрич прие предложение 

на концесионера ЕТ „ЛИК – ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА“, за прекратяване по взаимно съгласие 

на договор за предоставяне на концесия №25 от 26.05.2003 г. за имот, публична общинска 

собственост – „Кръчма“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“ гр. Добрич, поради финансови 

затруднения на концесионера и прекрати концесионния договор, считано от 10.08.2021 г. 

С РЕШЕНИЕ 25 – 5 от 21.09.2021 г.  Общински съвет град Добрич в качеството си на 

изправна страна по договор за предоставяне на концесия, СК „Русалка“ от 25.01.2010 г. даде 

едномесечен срок на концесионера „Би Ей Тур” ООД, да изпълни задължението си по 

концесионния договор, а именно заплащане на дължимите концесионни плащания към 

концедента и неустойка. След неизпълнение от страна на концесионера договора е прекратен. 

- 1 бр. решение за изменение на концесионен договор за обект: 

спирка, находяща се по ул. „Отец Паисий“ (до сградата на „Стоматологичен център I – 

Добрич“ ЕООД, град Добрич) 

С РЕШЕНИЕ 27 – 19 от 26.10.2021 г. Общински съвет град Добрич, прие  искане от 

концесионера „ВЕНЦИ СИМЕОНОВ” ООД за изменение на концесионен договор №78 от 

09.02.2007 г., за предоставяне на концесия върху част от нежилищен имот, публична 

общинска собственост, представляваща спирка, находяща се по ул. „Отец Паисий“ (до 

сградата на „Стоматологичен център I – Добрич“ ЕООД, град Добрич), за удължаване с една 

трета от срокa, определен с концесионния договор, който е 15 години, т.е. с 5 години и измени 

концесионния договор. 

- 1 бр. решение, свързано с концесионната дейност: 

С РЕШЕНИЕ 25 – 4 от 21.09.2021 г.  Общински съвет град Добрич одобри годишния 

отчет за 2020 г. на Кмета на Община град Добрич, за изпълнението на Плана за действие за 

общинските концесии за периода 2018 – 2020 г. на Община град Добрич и на концесионните 

договори. 

На основание чл. 40, ал. 3, т. 3 от ЗК, Кметът на Общината изпълнява правомощията на 

концендент, както и извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни 

договори. Текущият контрол по изпълнението на концесионните договори включва контрол 

на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по 

концесионния договор в съответствие с предвиденото в него. През 2021 г. по отношение на 

действащите към момента концесионни договори, там където е констатирано неизпълнение, 

към концесионерите са отправени препоръки за изпълнение на договорните задължения и са 

предприемани съответните действия.  

 

За 2021 г. бяха предвидени приходи от концесионни плащания в размер на 234 660 

лева, събрани са към 31.12.2021 г. приходи в размер на 242 374 лева.   

 

 

 

Приет с Решение №30-7 от 25.01.2022 г. 

на Общински съвет град Добрич 

 


