
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич
от страна на общинската администрация

през второто шестмесечие на 2018 г.

І. Решения на ОбС относно придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество

1. Придобиване на собственост:

Решенията през разглеждания период са две:
 С Решение 40-3 от м. октомври 2018 г. Общински съвет дава съгласие за закупу-

ване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.116 по КККР на град Добрич с
площ 500 кв. м, представляващ земеделска земя – лозе, за разширяване на Гро-
бищен парк – гр. Добрич (мюсюлманска част).

 С Решение 41-8 от м. ноември 2018 г. Общински съвет дава съгласие за закупува-
не на поземлен имот с идентификатор 72624.433.115 по КККР на град Добрич с
площ 500 кв. м, представляващ земеделска земя - лозе, за разширяване на Гроби-
щен парк – гр. Добрич.

Решенията са изпълнени. Двата поземлени имота са закупени чрез нотариално изповяд-
ване на сделките. Плащанията са извършени.

2. Решения за прекратяване на концесия:

 С Решение 35-7 от м. юни 2018 г. Общински съвет приема предложение за прек-
ратяване по взаимно съгласие на концесионен договор № 57 от 09.05.2005 г. с
„ЕТАП-АДРЕСС“ АД за предоставяне на концесия върху имот спирка на градски
транспорт „Тракийски“ по бул. „Добруджа“ до бивша сграда на СМК, гр. Добрич
и одобрява предложения проект за решение на Кмета за прекратяване на конце-
сионния договор.

Издадено е Решение № РКК-4/02.07.2018 г. за прекратяване на концесионния договор,
съгласно проекта, одобрен от ОбС. Съставено и подписано е двустранно споразумение
от 23.07.2018 г. за прекратяване на договора. Със Заповед № 835/23.07.2018 г. е назначе-
на комисия, която да приеме обекта и състави протокол за предаването и приемането.
Действията са извършени и концесионният договор е прекратен. След изпълнение на
изискваните уведомления прекратяването е отразено в Националния концесионен регис-
тър и в Концесионния регистър на общинския сайт. Решението е изпълнено.

 С Решение 36-9 от м. юли 2018 г. Общински съвет приема предложение за прек-
ратяване по взаимно съгласие на концесионен договор № 63 от 12.12.2005 г. с ЕТ
„ПРИМА-49-ПАВЛИ ЙОРДАНОВ“ гр. Добрич за предоставяне на концесия вър-
ху имот спирка на градски транспорт по ул. „Христо Ботев“ до пазара, гр. Добрич
и одобрява предложения проект за решение на Кмета за прекратяване на конце-
сионния договор.

Издадено е Решение № РКК-5/13.08.2018 г. за прекратяване на концесионния договор,
съгласно проекта, одобрен от ОбС. Съставено и подписано е двустранно споразумение
от 14.08.2018 г. за прекратяване на договора. Със Заповед № 942/20.08.2018 г. е назначе-
на комисия, която да приеме обекта и състави протокол за предаването и приемането.
Действията са изпълнени и концесионният договор е прекратен. След извършване на
изискваните уведомления прекратяването е отразено в Националния концесионен регис-
тър и в Концесионния регистър на общинския сайт. Решението е изпълнено.

3. Продажба на имоти по реда на Закона за общинската собственост:
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Имот и начална тръжна цена
(без ДДС)

Решение/дата Търг Резултат/ достиг-
ната цена в търга
(без ДДС)

Шест поземлени имота, предви-
дени за жилищно строителство:
(1) идентификатор72624.614.3201
жк Русия 1, ул. Дунав (43000,00)
(2) идентификатор 72624.619.488
жк Балик-Йовково-юг (32000,00)
(3) идентификатор 72624.619.489
жк Балик-Йовково-юг (32000,00)
(4) идентификатор 72624.619.490
жк Балик-Йовково-юг (43000,00)
(5) идентификатор 72624.619.491
жк Балик-Йовково-юг (33000,00)
(6) идентификатор 72624.619.492
жк Балик-Йовково-юг (35000,00)

30-18/30.01.2018 29.03.2018
10.07.2018
05.10.2018

Няма кандидати.

- Поземлен имот с идентифика-
тор 72624.626.9521 по КККР на
гр. Добрич, ЦГЧ, предвиден за
обществено и делово обслужва-
не, с площ 13 341.00 кв. м
(532 100,00 лв.)

35-20/26.06.2018 05.10.2018 Продаден
(1 033 333,00 лв.)

- Поземлен имот с идентифика-
тор 72624.613.873 по КККР,
предвиден за жилищно строител-
ство, жк „Изгрев“, ул. „Роза“
№16а, с площ 221.00 кв. м
(11 700,00 лв.);
- Поземлен имот с идентифика-
тор 72624.602.884 по КККР,
предвиден за жилищно строител-
ство, кв. Рилци, ул. „Княз Ал.
Батенберг“ №6, с площ 1 251.00
кв. м (17 900,00 лв.)

36-14/31.07.2018 05.10.2018 Няма кандидати.

4. Решения за отдаване под наем на имоти/части от имоти, публична общинска соб-
ственост:

Имот и начална тръжна/ кон-
курсна цена (без ДДС)

Решение/дата Търг/Конкурс Резултат и достиг-
ната цена (без ДДС)

32 броя помещения (кабинети) и
оборудване в сграда по ул. Д.
Петков №5 (бивша Стоматоло-
гична поликлиника) с начални
конкурсни цени между 121,63 лв.
и 235,87 лв. съобразно квадрату-
рата, по действащата нормативна
уредба

29-8/19.12.2017 10.10.2018 Отдадени 28 броя
помещения с достиг-
нати на конкурса це-
ни в диапазон от
136,05 лв. до 250,00
лв., съответно плюс
цената за оборудване,
където е предвидено.

Общинско място в разделителна-
та ивица на бул. Русия срещу
ЛИДЛ, за поставяне на РИЕ

34-20/29.05.2018 31.10.2018 Отдаден (151,00 лв./
месец)
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(124,44 лв./месец)
Част от сграда (бивше ОУ „Отец
Паисий”) по ул. Отец Паисий №
16 (три кабинета,  коридор, сер-
визни помещения, санитарни по-
мещения и складово помещение)
за социални и образователни ус-
луги (274,14 лв./месец)

34-21/29.05.2018 22.08.2018 Отдаден (400,00 лв./
месец)

Помещение в АЕМО „Стария
Добрич” за услуги по организи-
ране на занаятчийски и кулинар-
ни демонстрации (56,10 лв./мес.)

35-15/26.06.2018 22.08.2018 Отдаден (70,00 лв./
месец)

Части от имот в сграда по ул. Д.
Петков №5 (бивша Стоматоло-
гична поликлиника):
- 7 кабинета (№№ 226, 229, 231,
232, 236, 306, 307) с начални
тръжни цени между 120,63
лв./месец и 145,12 лв./месец съ-
образно квадратурата, по дейст-
ващата нормативна уредба;
- Обект за обществено хранене
(бюфет) на първи етаж (168,08
лв./месец)

35-16/26.06.2018 22.08.2018
31.10.2018
20.12.2018

Отдадени 4 кабинета:
№231 (150,00 лв./
месец), №232 (160,00
лв./месец), №306
(137,00 лв./месец),
№307 (142,00 лв./
месец).
Отдаден обект за об-
ществено хранене –
бюфет (205,60 лв./
месец).

- Павилион върху общинско мяс-
то по ул. Независимост, ЦГЧ, за
търговия с ядки, цигари и алко-
хол (34,37 лв./ месец);
- Павилион върху общинско мяс-
то в жк Дружба-2, за търговия
(11,74 лв./месец).

35-18/26.06.2018 22.08.2018 Отдадени:
- Павилион по ул.
Независимост, ЦГЧ
(148,00 лв./месец);
- Павилион в жк
Дружба-2 (15,50
лв./месец).

Част от фоайе на I-ви етаж в
сграда (Корпус III) на ул. Незави-
симост № 7 (южен вход) за мон-
тиране на автомат за топли на-
питки (102,00 лв./месец)

36-15/31.07.2018 31.10.2018 Отдаден (126,80 лв./
месец)

Част от масивна двуетажна сгра-
да (Детска ясла №4) - три поме-
щения на втори етаж, ул. Л. Ка-
равелов № 55, за дейност с нес-
топанска цел (155,23 лв./ месец)

36-16/31.07.2018 31.10.2018 Няма кандидати.

Имот – земеделска земя с иден-
тификатор 72624.11.3 в землище-
то на град Добрич с площ
100 002.00 кв. м (80,00 лв./дка за
една стопанска година)

36-17/31.07.2018 31.10.2018 Отдаден (181,00 лв./
дка за една стопанска
година)

- Част от имот в УПИ I кв. 563 по
кадастрален и ЗРП на жк Русия-1
за поставяне на преместваем
обект – павилион по одобрен мо-
дел с площ 12.00 кв. м (115,92
лв./месец);

36-18/31.07.2018 31.10.2018 Отдадени (съответно
за 230,00 лв./месец и
за 101,00 лв./месец)



Отчет Кмет – ІI шестмесечие на 2018 г. 4

- Част от имот с площ 4.20 кв. м в
Градски парк „Св. Георги" за
поставяне на преместваем обект
– готово заводско изделие с уни-
фициран дизайн – „Павилион за
продажба на прясно изцедени
сокове” (40,57 лв./месец)
Общинско място северно от рес-
торант „Уно” по ул. България за
поставяне на РИЕ – двустранен
(82,72 лв./месец)

37-12/18.09.2018 31.10.2018
20.12.2018

Отдаден (85,00 лв./
месец)

Част от имот в жк Русия-2 за пос-
тавяне на павилион за търговска
дейност - продажба на пакетира-
ни стоки (115,92 лв./месец)

37-13/18.09.2018 31.10.2018
20.12.2018

Няма кандидати.

Помещение на І-ви етаж в сграда
по ул. Димитър Петков № 5
(бивша Стоматологична полик-
линика) за аптека (300,46 лв.)

37-15/18.09.2018 31.10.2018 Отдадено (310,00 лв./
месец)

Три сгради в поземлен имот с
идентификатор 72624.622.3660
по ул. „Цар Самуил“ № 14 с обща
площ 215,70 кв. м за образова-
телни услуги (325,71 лв./месец)

37-16/18.09.2018 31.10.2018 Отдадени (330,01 лв./
месец)

Павилион - част от спирка на град-
ски транспорт в общинско място
по ул. „Христо Ботев” за търговия
(27,96 лв./месец)

40-13/30.10.2018 20.12.2018 Към датата на преда-
ване на ДЗ се очаква
подписване на дого-
вор за 560,20 лв./ ме-
сец.

Части от имот – помещения в
сграда на ул. Отец Паисий № 16
(бивше ОУ „Отец Паисий“):
- Помещение № 8 на първи етаж
с площ 45.77 кв. м за читалищна
дейност (20,60 лв./месец);
- Помещение № 9 на първи етаж
с площ 49.27 кв. м за читалищна
дейност (22,17 лв./месец)

40-14/30.10.2018 20.12.2018 Отдадени (на обяве-
ната начална тръжна
цена)

5. Решение за възмездно учредяване право на строеж върху имоти, частна общинска
собственост:

Имот и начална тръжна цена Решение/дата Търг Резултат и достиг-
ната цена в търга

- Строително петно А0 за изг-
раждане на обект за обществено
обслужване на два етажа (ЗП 204
кв. м, РЗП 408 кв. м)  в ПИ
72624.612.255 по КККР на гр.
Добрич в жк Иглика (46 700,00);
- Строително петно Б0 за изграж-
дане на обект за обществено обс-

34-16/29.05.2018 10.07.2018 Няма кандидати.
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лужване на два етажа (ЗП 170 кв.
м, РЗП 340 кв. м) в ПИ
72624.612.255 по КККР на гр.
Добрич в жк Иглика (38 700,00)

ІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи програ-
ми/органи

1. Решение 19-37 от м. април 2017 г. се отнася до трансгранично партньорство: Об-
щински съвет дава съгласие за кандидатстване по Съвместна оперативна програ-
ма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство
„Черноморски басейн 2014-2020“.

Проектното предложение „Разработване на съвместни черноморски туристически про-
дукти и съвместен маркетинг между Добрич, Хършова и Килия“ е депозирано в срока до
30 май 2017 г. То предвижда разработване на съвместни туристически продукти, про-
веждане на тренинги за туроператори, на културни събития; развитие на туристическа
инфраструктура в черноморския регион Добрич – Килия – Хършова. Партньори са Град-
ски съвет Килия, Украйна и администрацията на град Хършова, Румъния. В предходните
отчетни периоди са извършвани уточнения между Община Добрич като водещ партньор
и Управляващия орган в румънското Министерство на регионалното развитие, публич-
ната администрация и европейските фондове по отношение на документацията, както и
допълнения и уточнения по отношение на румънския партньор. В официалния сайт на
Програма „Черноморски басейн 2014-2020“ през настоящия отчетен период е публику-
вана информация за проекти, които получават финансиране, с последна актуализация от
20 ноември 2018 г. Проектът на Добрич – Килия – Хършова не е сред финансираните
проекти.

2. С Решение 31-17 от м. февруари 2018 г. Общински съвет декларира, че поема ан-
гажимент да осигури устойчивост на проект, с който се кандидатства, а именно
„Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич“ по проце-
дура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстано-
вяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегри-
рано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транс-
порт“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В предходния отчетен период е извършена повторна външна експертиза и оценка на по-
добряване на организацията и управлението на трафика в град Добрич. След приключ-
ване на дейността, на 23.11.2018 г. проектът е депозиран в Междинно звено за проверка
и оценка, което се извършва в тримесечен срок. При готовност проектът ще бъде изпра-
тен в МРРБ за одобрение.

3. С Решение 32-16 от м. март 2018 г. Общински съвет декларира, че поема ангажи-
мент да осигури устойчивост на проект, с който се кандидатства, а именно „Ре-
конструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ по процедура на
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.011 -
Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-
2020-Добрич по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,
Инвестиционен приоритет 3 „Градска среда“ на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020.

В предходния период бе отчетено изготвянето на проектно предложение и депозирането
му в края на м. май 2018 г. в Междинно звено за оценка. След прецизиране на предло-
жението и нов преглед в Междинно звено, то е изпратено в Министерство на регионал-



Отчет Кмет – ІI шестмесечие на 2018 г. 6

ното развитие и благоустройството за одобрение. На 19 ноември 2018 г. е сключен дого-
вор № BG16RFOP001-1.011-0006-C01 за изпълнение на проекта. Предоставената без-
възмездна финансова помощ е в размер 6 529 990 лв., а срокът за изпълнение е 24 месе-
ца. През периода е сформиран екипът за управление на проекта. Обявена е обществена
поръчка за избор на изпълнители на дейностите по шест обособени позиции. Проектът
включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари, благоустрояване
и озеленяване на вътрешно квартални пространства в жк Балик-Йовково и Централна
градска част, конкретно описани в решението на ОбС.

4. Решение 34-29 от м. май 2018 г. е относно проект „Обновяване и ремонт на нас-
тилка на лекоатлетическа зала, част от Спортна зала „Добротица“. Общински съ-
вет дава съгласие общината да кандидатства за финансиране на проекта по На-
редба № 2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни
обекти и съоръжения пред Министерството на младежта и спорта на стойност
349 998,01 лв. с ДДС.

Проектът е представен в Министерството на младежта и спорта (ММС). Ремонтът и об-
новяването се изпълняват при организация от страна на министерството, ведно с други
спортни обекти в страната. На 14.01.2019 г. с посещение в Добрич на министър ММС
Красен Кралев е даден старт на изпълнението на проекта. От страна на министерството е
проведена обществена поръчка, която е на стойност 307 764,87 лв. и е избран изпълни-
тел. Очаква се работата да започне през м. април т.г. (при затопляне на времето), съобра-
зено и с тренировъчната работа на клубовете, със срок за изпълнение до два месеца.
Предвижда се подмяна на настилката на лекоатлетическата зала, ремонт на секторите за
тласкане на гюлле, хвърляния, скокове.

5. С Решение 36-21 от м. юли 2018 г. Общински съвет дава съгласие общината да
кандидатства по Проект „Красива България“ 2018, Мярка М01-01 „Осигуряване
на достъпна среда на обществени сгради“, за финансиране на проект „Осигурява-
не на достъпна среда в стадион „Дружба“ в град Добрич“ на обща стойност
120 000 лв. при съфинансиране от общината на 10% от нея (изискването на мяр-
ката е съфинансиране най-малко 10% от общия бюджет).

Проектът е подаден; при изнасяне на резултатите той не е сред одобрените за финанси-
ране.
Във връзка с важността на проекта, на заседанието на ОбС през м. ноември 2018 г. отно-
во бе внесено предложение, съответно взето от Общински съвет Решение 41-4, с което
се дава съгласие за кандидатстване с проектното предложение по Проект „Красива Бъл-
гария“ 2019, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, като
максималната обща стойност на проектното предложение е 120 729 лв., а съфинансира-
нето от общината е в рамките на 60% (изискването на мярката е съфинансиране най-
малко 50% от общия бюджет).
В изпълнение на ноемврийското решение на ОбС изготвеният проект е депозиран в офи-
са на „Красива България“ с наш изх. рег. № 92-10-2/19.12.2018 г.

6. Във връзка с тематиката в този раздел в групата решения може да се включи и
Решение 41-2 от м. ноември 2018 г., с което Общински съвет одобрява, общината
да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в
България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен дълг за реали-
зацията на проекти, изпълнявани по ОПРР 2014-2020: „Подобряване, надгражда-
не и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо раз-
витие“ и „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветери-
нарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич”. Възлага и делегира
права на Кмета да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на дружест-
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вото, да подпише договори за кредит и за залог, както и да извърши всички оста-
нали необходими правни и фактически действия по изпълнението.

Решението е изпълнено – извършени са необходимите действия и е подписан договор с
Фонд ФЛАГ № 1048/11.01.2019 г. (за кредит) и договор от 11.01.2019 г. (за залог).

7. С Решение 42-7 от м. декември 2018 г. Общински съвет дава съгласие Община
град Добрич да подготви и подаде проектно предложение по Процедура за дирек-
тно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004 „Оси-
гуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информаци-
онни центъра през периода 2019-2021“, Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за
управлението на ЕСИФ” (ПО4).

Изготвеното проектно предложение „Функциониране на областен информационен цен-
тър – Добрич“ е депозирано на 10.01. т.г. пред Управляващия орган на Оперативна прог-
рама „Добро управление". Проектът е на стойност 369 936,00 лв. Той предвижда да оси-
гури ефективното функциониране на Областен информационен център (ОИЦ) - Добрич
в периода 2019-2021 г. Центърът работи активно в сътрудничество с местната общност,
управляващи органи на оперативни програми, администрации, учебни заведения и биз-
нес за популяризиране възможностите за финансиране по програмите на ЕС.

III. Други решения

1. Решение 35-27 от м. юни 2018 г. на Общински съвет съдържа даване на съгла-
сие, възлагане и подкрепа на всички действия за обявяване на Добрич за Град
на Българската бойна слава.

В резултат на всички предприети действия и получената многостранна подкрепа, с ре-
шение на Народното събрание на Република България от 21 септември 2018 г. Добрич
беше обявен за Град на Българската бойна слава. Решението е изпълнено.

2. С Решение 37-9 от м. септември 2018 г. Общински съвет приема предложени-
ето за побратимяване на град Тамбов, Руска федерация с Община Добрич.

Градското ръководство на Тамбов е уведомено за взетото от Общински съвет решение.
Разменена е кореспонденция. Очаква се през първото полугодие на 2019 г. да бъде уго-
ворена среща за подписване на договора и плана за съвместни прояви за реализация на
договора, чиито проекти бяха предложени от руската страна и съответно приложени към
внесената докладна записка.

3. С Решение 37-10 от м. септември 2018 г. Общински съвет открива процедура
по преобразуване чрез вливане на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и „Авто-
бусен транспорт“ ЕООД в „Градски транспорт Добрич“ ЕООД и възлага на
Кмета да подготви и внесе докладна записка относно процедурата, както и до-
говор за преобразуване, и извърши всички необходими действия в срок три
месеца от влизане в сила на решението.

В изпълнение на решението за настоящото заседание на Общински съвет са изготвени и
се предоставят две докладни записки: Относно решение за разпореждане с дяловете,
собственост на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, в друго търговско дружество: „Автобу-
сен транспорт“ ЕООД; Относно решение за преобразуване чрез вливане на „Тролейбу-
сен транспорт” ЕООД и „Автобусен транспорт“ ЕООД в „Градски транспорт” ЕООД.

--------------------------------------------------------------

Приет с решение № 45-2 от 29.01.2019 г.
на Общински съвет град Добрич.


