
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДОБРИЧ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Добринка Стоилова 

Заместник-кмет „Финанси и общинска собственост” в Община град Добрич 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост 

представляващ павилион - част от спирка на градски транспорт по ул. „Батовска”, в град 

Добрич 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

След проведен търг е сключен договор за наем за срок от 5 (пет) години за 

павилион - част от спирка на градски транспорт по ул. „Батовска”, ПИ 72624.621 (до 

старото обръщало на тролейбусен транспорт) в град Добрич, с площ 6,00 кв. метра. 

С двустранен протокол договора е прекратен поради изтичане на срока. 

 В Община град Добрич е постъпило искане с вх. рег. № 70-00-2454/02.12.2020 

година от „Дин“ ЕООД с управител Динко Николов Иванов, за наемане на павилиона, за 

търговска дейност.  

 Гореописания имот е включен в Годишната програма за управление и разпореждане 

с общинско имущество за 2021 година. 

 На основание чл. 56, ал. 2 от ЗОС, за обекта няма съставен АОС. 

 С цел по-доброто стопанисване на обектите общинската собственост, задоволяване 

на обществените потребности и увеличаване на приходите от наеми, предлагам на 

Общински съвет да вземе следното 

. 

ПРОЕКТ! 

РЕШЕНИЕ: 

 

 I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, 

ал.7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно 

надаване, за отдаване под наем нa:  

- Павилион - част от спирка на градски транспорт по ул. „Батовска”, ПИ 72624.621 

(до старото обръщало на тролейбусен транспорт) в град Добрич, с площ 6,00 кв. метра за 

търговия, с начална тръжна цена месечно 30,12 лева и 20% ДДС, за срок от 5 /пет/ години. 

 Цената е определена съгласно Приложение № 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 II. Общински съвет град Добрич възлага на Кмета последващи съгласно закона 

действия по изпълнението. 

 

С уважение, 

 

Добринка Стоилова, 

Заместник-кмет ФОС в Община град Добрич 


