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за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане
с имотите – общинска собственост за  2019 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
2015-2019 година, Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2019 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 2019 година са съставени 41 акта за имоти - частна

общинска собственост и 4 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 ЗОС, се вписват  в Служба по вписвания – град Добрич. Копие от акта се изпраща 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 2019 година са проведени 5 /пет/ търга и 2 /два/ конкурса за отдаване под
наем.

1. Отдаване под наем на общински терени и обекти - сключените договори през
2019 година са 74 /седемдесет и четири/.

Общо постъпилите приходи от наем са:
- от имущество в размер на 497 927 лева, без включено ДДС;
- от рекламни площи в размер на 138 547 лева, без включено ДДС;
- от общински терени в размер на 245 354 лева, без включено ДДС;
2. Отдаване под наем на полски пътища, пасища, мери – сключените договори

за полски пътища през 2019 година са 14 /четиринадесет/.
Постъпили приходи от наем на полски пътища са в размер на 2 740 лева
Постъпили приходи от пасища и мери са в размер на 318 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 2019 година са издадени 160 заповеди на Кмета на Община град Добрич за
отдаване под наем за една стопанска година на общински лозя

- постъпилите приходи са в размер на 4 384,59 лева



4. Обекти предоставени за безвъзмездно управление – сключен един договор
през 2019 година.

5. Отдаване под наем на апартаменти
Преведени наеми и лихви за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година:
Наеми - 1 022 825,10 лева
Лихви - 999,26 лева.

III. Разпореждане с имоти - общинска собственост
Подробна информация за този вид дейност е дадена в Публичния регистър на

Община град Добрич, съставен съгласно изискванията на чл.41, ал.4 от ЗОС.
1. Продажба на урегулирани поземлени имоти и учредяване право на строеж

по реда на Закона за общинската собственост чрез търг.
През 2019 г. в Община град Добрич са проведени 6 търга за продажба на

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

Сключени са 3 договора за продажба на урегулирани поземлени имоти, като
реализираните приходи са в размер на 121 617 лева и 1 договор за продажба на общински
нежилищен имот за сумата от 53 505 лева.

Сключени са 2 договора за учредяване право на строеж. Реализираните приходи са
в размер на 18 046 лева.

2. Прекратяване на съсобственост
Със свои решения Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост

за 7 имота. Сключени са 7 договора. Реализираните приходи са в размер на 239 514 лева.

Общо постъпилите приходи от продажба на земя, в т.ч. прекратяване на
съсобственост са в размер на 361 131 лева.

3. Продажба на жилищни имоти - апартаменти
Сключени са 17 договора за продажба на апартаменти на правоимащи от

общинския жилищен фонд. Постъпилите приходи са в размер на 485 500 лева.

4. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване
Със свои решения Общински съвет град Добрич дава съгласие за учредяване право

на пристрояване в 4 общински имота. Сключени са 4 договора. Постъпилите приходи са
14 326.50 лева.

Общо постъпилите приходи от учредяване право на строеж, пристрояване и/или
надстрояване са в размер на 32 372.50 лева.

5. Учредяване безвъзмездно право на строеж, на основание чл.37, ал.6, т.2 от
ЗОС - 1 Договор (на Храм „Свети Лука Кримски“).

6. 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 34 броя Заповеди на Кмета на Община град Добрич по реда на
чл.193 от ЗУТ. Постъпилите приходи са 13 054.54 лева



ІV. Закупуване на имоти
След решения на Общински съвет град Добрич, Община град Добрич, на основание

чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, закупи следните
Поземлени имоти за разширяване на Гробищен парк – град Добрич:

ПИ 72624.433.15 с площ 1650 кв.м;
ПИ 72624.433.14 с площ 2500 кв.м;
ПИ 72624.433.109 с площ 500 кв.м.

V. Концесии
През 2019 г. от Общински съвет град Добрич са взети четири решения, свързани с

концесионната дейност в Община град Добрич, както следва:
- 3 бр. решения за прекратяване на концесионни договори, за следните имоти:
- „Кафене” находящо се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич с концесионер ЕТ

„Миг – 52 – Мино Минов”, град Добрич,
- „Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали“, находяща се в

АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич, с концесионер ЕТ „Спецов – Георги Спецов“, град
Добрич,

- „Аптека – традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства и др.”, находяща се в
АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич, с концесионер „Манова” ЕООД, град Добрич

и
- 1 бр. решение, свързано с концесионната дейност:
С решение № 52–3 от 17 септември 2019 г. Общински съвет град Добрич,  одобри

годишния отчет за 2018 г. на Кмета на Община град Добрич за изпълнението на
включените проекти в „Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020
г. на Община град Добрич“ и на концесионните договори. Изпратени са в Националния
концесионен регистър електронни формуляри за всеки концесионен договор, попълнени с
информация за изпълнението им.

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 2019 г. по отношение на действащите към момента концесионни договори, там
където е констатирано неизпълнение, към концесионерите са отправени препоръки за
изпълнение на договорните задължения.

За 2019 г. бяха предвидени приходи от концесионни плащания в размер на 245 000
лева, събрани са приходи в размер на 215 378 лева. За 2020 г. очакваните приходи са в
размер на 229 200 лева.

Приет с решение № 8-2 от 28.04.2020 г.
на Общински съвет град Добрич.


