
 

О Т Ч Е Т 

 

за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане  

с имотите – общинска собственост за 2022 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 2022 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 2022 година са съставени общо 79 бр. актове за общинска 

собственост, от които 77 акта за имоти - частна общинска собственост и 2 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 2022 година са проведени 4 /четири/ търга за отдаване под наем. 

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

2022 година са 26 /двадесет и шест/.   

Общо постъпилите приходи от наем са: 

- от имущество в размер на 443 522,09 лева, без включен ДДС; 

- от рекламни площи в размер на 138 940,70 лева, без включен ДДС; 

- от общински терени в размер на 268 336,72 лева, без включен ДДС; 

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

полски пътища през 2022 година са 17 /седемнадесет/. 

Постъпилите приходи от наем на полски пътища към 31.12.2022 г. са в размер на 

2952,14 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 2022 година са издадени 204 заповеди на Кмета на Община град Добрич за 

отдаване под наем за една стопанска година на общински лозя.  

Постъпилите приходи са в размер на 5 127,02 лева 



4. Обекти предоставени за безвъзмездно управление и безвъзмездно ползване – 

сключени 9 (девет) договора през 2022 година. 

 

4.1 Договори за безвъзмездно управление 

През периода на отчитане няма сключени договори за безвъзмездно управление. 

 

4.2 Договори за безвъзмездно ползване 

№ по 

ред 

Ползвател Имот 

1 Сдружение „Интеретно в полза на 

обществото, образование, култура и 

регионално развитие в България и 

Европа – Добрич Бг“ 

Част от масивна едноетажна сграда 

състояща се от зала и склад с адрес: гр. 

Добрич, ул. „Ивайло“ №27, с площ 

83,47 кв.м. 

2 Политическа партия „Движение за 

права и свободи“ 

Едноетажна сграда находяща се на 

адрес град Добрич, ул. "Максим Горки" 

№8 с РЗП - 86 кв. м. 

3 Областен съвет на Български червен 

кръст - Добрич 

Първи етаж от масивна двуетажна 

сграда с идентификатор 72624.619.214.9 

по КККР на гр. Добрич, ул. Агликина 

Поляна №19 с площ 172,60 кв.м. 

4 Политическа партия „Възраждане“ Самостоятелен обект в сграда 

72624.623.249.3.3 по КККР на град 

Добрич, с площ 26,30 кв.м. с адрес ул. 

„Васил Левски“ №7 

5 Народно читалище „Романо дром – 

2002“ 

Самостоятелен обект в сграда (СОС) с 

идентификатор 72624.623.249.1.5 по 

КККР на град Добрич с площ 351,00 

кв.м., находящ се на ул. „Васикл 

Левски“ №7 

6 Сдружение „Оперативна група Еър 

софт – спортен клуб“ 

Част от поземлен имот с идентификатор 

72624.604.1039 (стар номер 

72624.604.357) по КККР на град Добрич 

в размер на 10,00 (десет) декара 

7 Сдружение "Съюз на 

военноинвалидите и 

военнопострадалите" 

Част от сграда с идентификатор 

72624.614.2423.1 по КККР на гр 

Добрич, находяща се на ул. Отец 

Паисий 16 (две помещения, коридор и 

санитарни помещения) с площ 49,06 

кв.м. 

8 Сдружение "НИЕ 2020" Част от сграда с идентификатор 

72624.614.2423.1, на ул. Отец Паисий 16 

(три кабинета, коридор, сервизни 

помещения и санитарни помещения) с 

площ 181,55 кв.м. 

 

9 Народно читалище „Мевляна – 2012“ Част от масивна двуетажна сграда с 

идентификатор 72624.614.2423.1 по 

КККР на гр Добрич, находяща се на ул. 

Отец Паисий № 16 (7 помещения на I 

етаж) с площ 347,34 кв.м. 

 

 



5. Отдаване под наем на общински жилища - апартаменти 

Преведени наеми и лихви за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 година – 1 011 216,54 

лева, от които: 

Наеми – 1 008 582,43 лв. 

Лихви – 2634.11 лв. 

Общо настанени в общински жилища под наем за 2022г. – 95 домакинства. 

Общо прекратени договори за общински жилища за 2022г. – 144 броя. 

Общо иззети общински жилища за 2022г. – 27 броя. 

Брой действащи договори за наем на общински жилища към 31.12.2022г. – 1 051 бр. 

(жилища с наематели). 

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 2022 г. в Община град Добрич са проведени 4 (четири) търга за продажба на 

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

общинската собственост. 

Сключени са 4 договора за продажба на урегулирани поземлени имоти, като 

реализираните приходи са в размер на 584 515,00 лева. 

 

 

№ Имот Отреждане Ид-р по КККР 
Площ 

/кв. м./ 

Начална 

тръжна 

цена /лв./ 

Достигната 

цена /лв./ 

1 

 

УПИ IV, кв. 

721 по плана 

на ЖК 

”Добротица” 

жилищно 

строителство 
72624.621.361 922.00 60161.50 61006.00 

2 

УПИ I, кв. 

23 по плана 

на ЖК 

”Балик-

Йовково-

Север” 

За търговия, 

услуги и 

озеленяване 

72624.618.266 883.00 39990.60 40009.00 

3 

УПИ X, кв. 

1124 по 

плана на ЖК 

”Север 1” 

жилищно 

строителство 
72624.608.1583 211.00 28864.00 32000.00 

4 

УПИ XXVII, 

кв. 572 по 

плана на ЖК 

”Русия 2” 

Общ. 

обслужване, 

паркинг, детска 

площадка и 

озеленяване 

72624.615.90.59 2809.00 451360.00 451500.00 

 

След продажба на земеделска земя са сключени 12 договора за сумата от 243 487,00 

лева. 

Сключени са 5 договора за придобиване право на собственост при наличие право на 

строеж. Реализираните приходи са в размер на 164 007,00 лева. 

 

 

 

 



2. Прекратяване на съсобственост 

Сключени са 18 договора. Реализираните приходи са в размер на 161 478,00 лева. 

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

съсобственост са в размер на  1 153 487.00 лева.     

 

3. Продажба на жилищни имоти - апартаменти 

Сключени са 30 договора за продажба на апартаменти на правоимащи от общинския 

жилищен фонд. Постъпилите приходи са в размер на 1 385 268,00 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 36 

118,00 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 59 броя Заповеди на Кмета на Община град Добрич по реда на 

чл.193 от ЗУТ. Постъпилите приходи са 16 930,89 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 72624.433.112 с площ 500 кв.м за сумата от 2000,00 лева; 

ПИ 72624.433.113 с площ 500 кв.м за сумата от 2000,00 лева; 

ПИ 72624.433.127 с площ 2624 кв.м. за сумата от 10496,00 лева; 

ПИ 72624.433.128 с площ 2626 кв.м. за сумата от 10504,00 лева; 

ПИ 72624.433.105 с площ 500 кв.м. за сумата от 2000,00 лева; 

ПИ 72624.433.106 с площ 500 кв.м. за сумата от 2000,00 лева; 

ПИ 72624.433.168 с площ 1250 кв.м. за сумата от 5000,00 лева; 

 

V. Концесии  

През 2022 г. от Общински съвет град Добрич са взети решения, свързани с 

концесионната дейност в Община град Добрич, както следва: 

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

 „Ковашка работилница“, находяща се в АЕМО „Стария Добрич”, град 

Добрич  

 „Антиквариат“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич  

 „Сладкарница“, находяща се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич  

 „Работилница за графика и рисувана керамика“, находяща се в АЕМО 

„Стария Добрич”, град Добрич и 

 „Стол“ в СУ „Климент Охридски“, град Добрич. 

 „Обект за обществено хранене № 2”, находящ се в Градски парк “Свети 

Георги”, гр. Добрич.  

С решение № 31-3 от 22.02.2022 г. Общински съвет прие предложение с вх. рег. 

индекс № 70-00-111 от 20.01.2022 г. от концесионера ЕТ „Ташев – Т – Ташко Ташев”, гр. 

Добрич за прекратяване по взаимно съгласие на договор № 40 от 09.10.2003 г. за 

предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Ковашка 

работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич, поради здравословни 



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

двустранно споразумение за прекратяване на концесионния договор. Издадена е заповед на 

Кмета на Община град Добрич за назначаване на комисия за приемане на обекта. Съставен 

е приемно-предавателен протокол. Отразени са настъпилите промени в Националния 

концесионен регистър и в Общинския концесионен регистър. Подготвени и изпратени са 

писма до: Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК и др. Решението е изпълнено. 

С решение № 32-2 от 29.03.2022 г. Общински съвет прие предложение с вх. рег. 

индекс № 94Д-00-186 от 01.03.2022 г. от концесионера „ЕИ ВИ ДЖИ“ ЕООД, гр. Добрич, 

за прекратяване по взаимно съгласие на договор № 82 от 23.03.2007 г. за предоставяне на 

концесия върху имот, публична общинска собственост: „Сладкарница“, находящ се в 

АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич, поради критично ниски обороти през последните 

две години. Концесионерът е уведомен за решението на ОбС. Съставено и подписано е 

двустранно споразумение за прекратяване на концесионния договор. Издадена е заповед на 

Кмета на Община град Добрич за назначаване на комисия за приемане на обекта.  Съставен 

е приемно-предавателен протокол. Отразени са настъпилите промени в Националния 

концесионен регистър и в Общинския концесионен регистър. Подготвени и изпратени са 

писма до: Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК и др. Решението е изпълнено. 

С решение № 33 – 18 от 26.04.2022 година, Общински съвет град Добрич прие 

предложение с вх. рег. индекс № 70-00-819 от 01.04.2022 г. от концесионера ЕТ 

„ПРЕСЛАВА – ТОНКА СТОЯНОВА“, гр. Добрич, за прекратяване по взаимно съгласие на 

договор № 33 от 26.05.2003 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска 

собственост: „Антиквариат“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич, поради 

финансови затруднения на концесионера. Концесионерът е уведомен за решението на ОбС. 

Съставено и подписано е двустранно споразумение за прекратяване на концесионния 

договор. Издадена е заповед на Кмета на Община град Добрич за назначаване на комисия 

за приемане на обекта. Съставен е приемно-предавателен протокол. Отразени са 

настъпилите промени в Националния концесионен регистър и в Общинския концесионен 

регистър. Подготвени и изпратени са писма до: Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК  

и др. Решението е изпълнено. 

С решение № 34 – 6 от 31.05.2022 година, Общински съвет град Добрич прие 

предложение с наш вх. рег. индекс № 70-00-1032 от 05.05.2022 г. от концесионера 

„РОЗАЛИ“ ООД, гр. Добрич, за прекратяване по взаимно съгласие на договор № 87 от 

10.10.2008 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска 

собственост: столова за хранене на СУ „Св. Климент Охридски“, град Добрич, поради 

финансови затруднения на концесионера. Концесионерът е уведомен за решението на ОбС. 

Съставено и подписано е двустранно споразумение за прекратяване на концесионния 

договор. Издадена е заповед на Кмета на Община град Добрич за назначаване на комисия 

за приемане на обекта. Съставен е приемно-предавателен протокол. Отразени са 

настъпилите промени в Националния концесионен регистър и в Общинския концесионен 

регистър. Подготвени и изпратени са писма до: Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК 

и др. Решението е изпълнено. 

С решение № 37 – 8 от 20.09.2022 година, Общински съвет град Добрич прие 

предложение с наш вх. рег. индекс № 70-00-1565 от 26.07.2022 г. от концесионера ЕТ 

„ВИЛАНА – ВЕЛИНА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА”, за прекратяване по взаимно 

съгласие на договор № 29 от 26.05.2003 г. за предоставяне на концесия върху имот, 

публична общинска собственост: „Работилница за графика и рисувана керамика”, находящ 

се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич, по взаимно съгласие, поради финансови 

затруднения на концесионера. Концесионерът е уведомен за решението на ОбС. Съставено 

и подписано е двустранно споразумение за прекратяване на концесионния договор. 

Издадена е заповед на Кмета на Община град Добрич за назначаване на комисия за 

приемане на обекта. Съставен е приемно-предавателен протокол. Отразени са настъпилите 

промени в Националния концесионен регистър и в Общинския концесионен регистър. 



Подготвени и изпратени са писма до: Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК и др. 

Решението е изпълнено. 

С решение № 40 – 1 от 29.11.2022 година, Общински съвет град Добрич прие 

предложение с наш вх. рег. индекс № 70-00-2080 от 25.10.2022 г. от концесионера ЕТ 

“ГЕОРГИ НИКОЛОВ-ДЖОРДЖ-ИВИЛИНА ПЕТРОВА”, представляван от Ивилина 

Бончева Петрова, за прекратяване по взаимно съгласие на договор № 52 от 25.01.2005 г., за 

предоставяне на концесия върху обект, представляващ част от нежилищен имот, публична 

общинска собственост, част от Градски парк “Свети Георги”, гр. Добрич: “Обект за 

обществено хранене № 2”, изграден със средства на концесионера. Решението е в процес на 

изпълнение. 

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

С решение № 36 – 18 от 28.07.2022 година, Общински съвет град Добрич прие 

предложение с вх. рег. индекс № 70-00-1187 от 30.05.2022 г., допълнено със заявления № 

94Х-00-92 от 24.06.2022 г. и № 94Х-00-92 от 12.07.2022 г. от концесионера “Житен клас” 

ООД за изменение на концесионен договор № 16 от 28.01.2003 г., за предоставяне на 

концесия върху обект публична общинска собственост, представляващ обект за 

обществено хранене със застроена площ до 50 кв. м., на един етаж, изграден със средства 

на концесионера върху част от пространството, заключено между ул. „Ч. Храбър” и ул. 

„Цар Петър”, град Добрич, за удължаване с една трета от срокa, определен с концесионния 

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

допълнително споразумение за изменение на концесионния договор. Обявление за 

изменение на възложената концесия е публикувано в електронния сайт на Държавен 

вестник и е отразено в Националния концесионен регистър. Промените са отразени в 

общинския концесионен регистър. Подготвени и изпратени са писма до: Прокуратура, 

дирекция БФ, ОбС и др. Решението е изпълнено. 

- 1 бр. решение, свързано с концесионната дейност: 

С решение № 37-7 от 20.09.2022 г. Общински съвет град Добрич одобри годишния 

отчет за 2021 г. на Кмета на Община град Добрич, за изпълнението на Плана за действие за 

общинските концесии за периода 2021 г. – 2027 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 концедент, 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 2022 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 2022 г. бяха предвидени приходи от концесионни плащания в размер на 217 

200 лева, събрани са към 31.12.2022 г. приходи в размер на 266 758 лева. 

 

 

Приет с Решение №43-22 от 31.01.2023 г. 

 на Общински съвет град Добрич 

 

 

 

Дата на публикуване: 20.02.2023 г. 

 

 

 

 



 

 


