
 
 

 
 
 
        

О Т Ч Е Т  
за изпълнение на Плана за приватизация за 2015 г. 

 
 Съгласно изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол ежегодно Общинския съвет приема план за приватизация за съответната 
година. 

С Решение №14 от 29.01.2015 г г. на Общински съвет – Кърджали бе приет план 
за приватизация на общинската собственост за 2015 г. 

В плана за приватизация за 2015 г. бяха предвидени за продажба следните 
обекти: 

1.Части от сграда на бивша стоматологична поликлиника, находяща се  на бул. 
“Тракия” № 13, гр. Кърджали. 

2. Втори етаж на магазин “Родопея”, бул. “България” №33, гр. Кърджали . 
Към обектите, които бяха включени в плана за приватизация за 2015 г. не бе 

проявен интерес и не се реализираха сделки.  
Приходите от приватизация са изцяло от сделки реализирани предходни години 

на разсрочено плащане.  
Отчетени са приходи в размер на 252 000 лв., при планирани за годината  

273 000 лв. 
През 2015 г. окончателно бе изплатена цената по сключения приватизационен 

договор за продажба на Търговски обект /бивш магазин за детски стоки, преустроен в 
аптека/, представляващ обособена част, находяща се на първи етаж на магазин ГУМ 
/„Девети септември”/сега магазин „Родопея”/  бул.”България”№33, гр.Кърджали в 
размер на 193 340 лв. 

По отношение на приватизационния договор за прадажба на Витринно 
помещение, находящо се в същия обект от общата цена в размер на 26 460 лв. е 
извършено плащане в размер на 9 920 лв. Задълженията по сделката са в размер на 
16 540 лв. 

От страна на купувача ДКЦ „Хипократ” ООД гр.Кърджали по сключения 
приватизационен договор за продажба на 80 % от капитала на „ДКЦ №1” ЕООД 
гр.Кърджали към 12.06.2015 г. бяха погасени окончателно дължимите вноски по 
договора, възлизащи в общ размер на 48 860 лв. 

Към същата дата  задълженията  за лихви и неустойки за просрочие са в размер 
на 352 990 лв., за които купувачът е уведомен. 

 
  

 
Отчета за изпълнение на Плана за приватизация за 2015 г. е приет с Решение № 54 
от 24.03.2016 г. на Общински съвет – Кърджали. 


