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

през второто шестмесечие на 2017 г.

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

1. Придобиване на собственост:

 С Решение 22-8 от м. юли 2017 г. Общински съвет дава съгласие за закупуване на
поземлен имот с идентификатор 72624.433.117 с площ 800 кв. м, представляващ
земеделска земя – лозе, за разширяване на Гробищен парк – гр. Добрич.

Поземленият имот е закупен чрез нотариално изповядване на сделката. Плащането е
извършено. Решението е изпълнено.

2. Договори за предоставяне на концесия:

 Решение 27-2 от м. октомври 2017 г. е относно неизпълнение на условия по кон-
цесионен договор № 71 от 07.12.2006 г. за предоставяне на концесия върху имот
„Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали” от АЕМО „Ста-
рия Добрич" от страна на концесионера ЕТ „Спецов – Георги Спецов“. Даден е
срок от един месец за реакция по констатираното неизпълнение с предупрежде-
ние, че след изтичане на срока концедентът ще счита договора за прекратен.

След влизане в сила на решението до концесионера е изпратено уведомително писмо
относно решението на ОбС и дадения едномесечен срок, считано от датата на уведомя-
ване. В указания срок концесионерът извършва изискваните действия по установеното
неизпълнение. Във връзка с това концесионният договор не е прекратен и действието му
продължава. Решението на Общински съвет е изпълнено.

 С Решение 28-3 от м. ноември 2017 г. Общински съвет приема предложение за
прекратяване по взаимно съгласие на концесионен договор № 15 от 20.12.2002 г.
с ЕТ „ЗЛАТО – ПАЛИСИМО – ЗЛАТКА КЕРАНОВА” за предоставяне на конце-
сия върху имот Спирка на градски транспорт - павилион и подслон по ул. „Пана-
йот Хитов” срещу Многопрофилна болница за активно лечение, гр. Добрич.

В изпълнение на решението е издадена Заповед № 1489/20.12.2017 г. за определяне 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 уведомителни действия актът по прекратяването е отразен в Националния
концесионен регистър и в Концесионния регистър на общинския сайт. Решението е из-
пълнено.

3. Продажба на имоти по реда на Закона за общинската собственост:

(В отчета е описан и резултатът от търг от началото на 2018 г. Решения, взети 2016 г., се
включват за последен път, след което се свалят от отчет.)

Имот и начална тръжна цена
(без ДДС)

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

Имот за комплексно обществено
обслужване в жк Русия 1 - УПИ І,

7-15/26.04.2016 3 търга 2016
09.03.2017

Продаден (27800,00
лв.)
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кв. 664 на ул. Тунджа (27770,00
лв.)

26.05.2017
07.07.2017
08.09.2017

Осем поземлени имота в кв. Рил-
ци, отредени за жилищно строи-
телство:
(1) УПИ І-660, кв. 960 по ул.
Сирма войвода 49 (29358,00 лв.);
(2) УПИ ІІ-661,663 кв. 960 по ул.
Сирма войвода 47а (39645,00
лв.);
(3) УПИ ІІІ-662 кв. 960 по ул.
Сирма войвода 47 (39007,00 лв.);
(4) УПИ ІV-1084 кв. 960 по ул.
Сирма войвода 45 (25262,00 лв.);
(5) УПИ ХХІІІ-1085 кв. 960
(18571,00 лв.);
(6) УПИ ХХІV-1086 кв. 960
(24397,00 лв.);
(7) УПИ ХХV-1087 кв. 960
(20847,00 лв.);
(8) УПИ ХХVІ-664 кв. 960 по ул.
Сирма войвода 49а (12200,00 лв.)

9-19/28.06.2016 3 търга 2016
09.03.2017
26.05.2017
07.07.2017
08.09.2017

Няма кандидати.

Имот УПИ ХІІІ, кв. 1125 на жк
Север 1 по ул. Хайдут Пейо 2 – за
жилищно строителство (28500,00
лв.)

14-5/29.11.2016 09.03.2017
26.05.2017
07.07.2017
08.09.2017

Няма кандидати.

Имот УПИ І-467, кв. 725 на жк
Изгрев по ул. Купен 68 – за жи-
лищно строителство (14192,00
лв.)

17-18/28.02.2017 07.07.2017
08.09.2017

Няма кандидати.

Имот УПИ ХХ, кв. 31 на жк Ба-
лик-Йовково-Юг по ул. Самарско
знаме 29 – за обществено обс-
лужване (17250,00 лв.)

18-13/28.03.2017 08.09.2017 Продаден (47880,00
лв.)

Три поземлени имота в жк Доб-
ротица, отредени за жилищно
строителство:
(1) УПИ І, кв.731 (325100,00 лв.)
(2) УПИ І, кв.729 (466000,00 лв.)
(3) УПИ І, кв.727 (420800,00 лв.)
Имот УПИ І, кв.720 жк Доброти-
ца за обществено и делово обс-
лужване (549310,00 лв.)
Имот УПИ ІV, кв.706 жк Добро-
тица за жилищно строителство и
обществено и делово обслужване
(320873,00 лв.)

20-13/30.05.2017 07.07.2017
08.09.2017
05.01.2018

Няма кандидати.

Два имота в Бизнес зона:
(1) Поземлен имот №
72624.604.1043 по ул. Свщ. Павел
Атанасов за производствена и

21-4/27.06.2017 08.09.2017
05.01.2018

Няма кандидати.
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складова дейност (90596,00 лв.)
ведно със сграда №
72624.604.1043.22 (119857,00 лв.
крайна);
(2) Поземлен имот №
72624.604.1044 по ул. Свщ. Павел
Атанасов за производствена и
складова дейност (99265,00 лв.)
ведно със сграда №
72624.604.1043.21 (247418,00 лв.
крайна).
Три поземлени имота в жк Доб-
ротица:
(1) идентификатор 72624.621.357
– за жилищно строителство
(62900,00 лв.)
(2) идентификатор 72624.621.358
– за жилищно строителство
(62900,00 лв.)
(3) идентификатор 72624.621.34 -
за обществено и делово обслуж-
ване (28700,00 лв.)
Имот с идентификатор
72624.608.1559 в жк Север-1, ул.
Иван Рилски 1 - за жилищно
строителство (22650,00 лв.)

27-5/31.10.2017 05.01.2018 Няма кандидати.

Самостоятелен обект в сграда
72624.607.998.1.13 за офис, бул.
Добруджа 32, в сграда 1, ет.3
(98000,00 лв.)

27-15/31.10.2017 05.01.2018 Няма кандидати.

Поземлен имот с идентификатор
72624.620.93 в жк Дружба – за
паркинг (47400,00 лв.);
Три поземлени имота в жк Балик-
Йовково-Юг:
(1) идентификатор 72624.619.459
– за търговия, услуги и озеленя-
ване (97000,00 лв.);
(2) идентификатор 72624.619.487
– за жилищно строителство
(44000,00 лв.);
(3) идентификатор 72624.619.513
– за търговия, услуги, паркинг и
озеленяване (401000,00 лв.);
Два имота в Бизнес зона:
(1) Поземлен имот №
72624.604.1048 по ул. Свщ. Павел
Атанасов - за производствени и
складови дейности (595115,00
лв.);
(2) Поземлен имот №
72624.604.1049 по ул. Свщ. Павел

28-16/28.11.2017 05.01.2018 Явил се е кандидат
за ПИ с идентифи-
катор 72624.620.93 в
жк Дружба – за пар-
кинг с предложена
цена 84975,00 лв.
За останалите няма
кандидати.
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Атанасов - за производствени и
складови дейности (740000,00
лв.)

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

Имот и начална тръжна цена
(без ДДС)

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

Част от имот - помещение за
спортни дейности в бивше СОУ
„Дора Габе“, с площ 270.06 кв. м,
намиращо се в приземен етаж на
сградата (99,22 лв./месец)

20-17/30.05.2017 13.07.2017
26.09.2017

Отдадено (110,00
лв./месец)

Части от имоти – 27 места за пос-
тавяне на рекламно-
информационни елементи по
одобрени схеми (включени са в
трите търга – по няколко места -
в зависимост от изтичане сроко-
вете на договори)

20-18/30.05.2017 13.07.2017
31.07.2017
26.09.2017

Всички места за пос-
тавяне на РИЕ са от-
дадени.

Части от имоти за преместваеми
обекти – за търговска дейност:
(1) Павилион за продажба на пу-
канки и царевица 4,60 кв. м на пл.
Свобода (64,91 лв./месец);
(2) Павилион за продажба на
прясно изцедени сокове 3,00 кв.
м на пл. Свобода (42,33
лв./месец);
(3) Павилион за продажба на
прясно изцедени сокове 3,00 кв.
м по ул. Д. Петков северен трото-
ар (42,33 лв./месец)

21-8/27.06.2017 31.07.2017 Отдадени:
(1) 71,71 лв./месец
(2) 55,00 лв./месец
(3) 51,51 лв./месец

Части от имоти за преместваеми
обекти:
(1) Готово заводско изделие с
унифициран дизайн за поставяне
на „Тото пункт“ по ул. Агликина
поляна 15 кв. м (88,35 лв./месец);
(2) По одобрен модел за адми-
нистративни услуги по ул. Хр.
Ботев 12 кв. м (70,68 лв./месец);
(3) Готово заводско изделие с
унифициран дизайн за търговия
по ул. Агликина поляна 12 кв. м
(70,68 лв./месец)

21-10/27.06.2017 31.07.2017
26.09.2017

Отдадени първите два
обекта:
(1) 89,00 лв./месец
(2) 173,00 лв./месец

ІІ. Изпълнение на решения, свързани с дейности за привличане на средства от фи-
нансиращи програми/органи
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Спецификата на решенията от този раздел определя също по-дълъг срок, необхо-
дим за тяхното изпълнение.

1. Решение 9-18 от м. юни 2016 г. на ОбС е за гарантиране устойчивост от страна на
Общински съвет на обекти, включени в Инвестиционната програма на Община
град Добрич, за чието подобряване/реновиране се кандидатства със съответно
проектно предложение. Решението касае гарантиране устойчивост на образова-
телните институции в проект „Реконструкция и обновяване на образователната
инфраструктура в Добрич - I“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ (БФП) „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстано-
вяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско разви-
тие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г.

След депозиране на проектното предложение и стартирала процедура по оценяване, е
разменена кореспонденция за допълнителни уточнения по проекта. През м. февруари
2017 г. Управляващият орган на ОПРР информира общините бенефициенти, че е уста-
новен значителен недостиг на финансов ресурс за предоставяне на БФП по инвестицио-
нен приоритет „Образователна инфраструктура“. След освобождаване на финансов ре-
сурс, в края на 2017 г. процедурата по оценяване е вече финализирана.
На 15.12.2017 г. между Управляващия орган на ОПРР и Община град Добрич е сключен
договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020. Размерът на безвъзмезд-
ната финансова помощ 6 193 021 лв., а продължителността на проекта е 24 месеца. Дей-
ностите предвиждат цялостно ремонтиране и обновяване на три училища и една детска
градина: Основно училище „Христо Ботев“, Езикова гимназия „Гео Милев“, Природо-
математическа гимназия „Иван Вазов“ и Детска градина №32 „Зорница“. В рамките на
проекта ще бъде реконструирана и модернизирана учебната и работна среда, ще бъдат
въведени мерки за енергийна ефективност, благоустроени дворни пространства и осигу-
рен достъп за хора в неравностойно положение.

Със следващите две решения по протокол № 19 от м. април 2017 г. Общински
съвет дава съгласие за кандидатстване на общината с проекти по Програма INTERREG
V-A Румъния – България 2014-2020 г. и за участие със собствен финансов принос от по
2% от бюджета на съответния проект. Кандидатстването включва два етапа: До 15 май
2017 г. - подаване на Заявление за интерес с най-обща информация за проектната идея.
При одобрение на идеята, тя се развива в цялостно проектно предложение за втори етап
- с подробен формуляр за кандидатстване, бюджет и подкрепящи документи.

2. (1) Решение 19-30 е за кандидатстване с проект за обновяване и реконструкция на
пътни отсечки – бул. „Добруджа“, бул. „Никола Петков“ и бул. „Трети март“ – в
рамките на приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“.

Изготвеното Заявление за интерес с проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата
в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ е депозирано в срок. Проектното пред-
ложение предвижда рехабилитация и модернизация на ул. „Никола Петков“ и част от
булевард „Добруджа“. Партньор е Община Меджидия.

3. (2) Решение 19-31 е за кандидатстване с проект по същата програма, приоритетна
ос 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Повишаване устойчивото използване
на природното наследство и ресурси и културното наследство“.

Изготвеното Заявление за интерес с проект „Нашият зелен и защитен регион Добрич –
Констанца“ е депозирано в срок. Проектът цели устойчиво използване на природното
наследство в трансграничния регион Добрич – Констанца чрез повишаване съзнанието
на населението за възстановяване, опазване, промотиране и развитие на природната сре-
да. Партньор е Музеят за природа и наука в Констанца.

В началото на м. август 2017 г. е проведено заседание на Съвместния комитет за
наблюдение на Програмата. И двете проектни идеи, представени от Община град Доб-
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рич, са одобрени на първи етап. В последвалия срок до 23.09.2017 г. са депозирани раз-
работените пълни проектни предложения. Към датата на предаване на отчета и за двата
проекта продължава процедурата по оценяване.

4. Решение 19-37 от м. април 2017 г. се отнася също до трансгранично партньорст-
во: Общински съвет дава съгласие за кандидатстване по Съвместна оперативна
програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседс-
тво „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 включва разработване на съвместни туристически продукти; органи-
зиране и провеждане на тренинги за туроператори, които ще работят с тях; организиране
и провеждане на културни събития в подкрепа на новите туристически продукти; разра-
ботване на съвместна стратегия за развитие на нови общи туристически продукти; раз-
витие на туристическа инфраструктура в черноморския регион Добрич – Килия – Хър-
шова. Партньори са Градски съвет Килия, Украйна и администрацията на град Хършова,
Румъния. Към датата на предаване на отчета продължава процедурата по оценяване.
През изминалия период е провеждан активен диалог между Община град Добрич като
водещ партньор и Управляващия орган (в румънското Министерство на регионалното
развитие, публичната администрация и европейските фондове) по отношение на доку-
ментацията за допълнения и уточнения.

5. С Решение 21-3 от м. юни 2017 г. Общински съвет дава съгласие общината да
кандидатства с проектно предложение „За моето бъдеще” по процедура на дирек-
тно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституци-
онализация на грижите за деца”, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфрас-
труктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020.

Проектното предложение с наименование „За моето бъдеще“ е подадено в срок. След
процедура по оценяване, в началото на м. декември 2017 г. е получено решението на
Управляващия орган за одобрение на проекта. Договорът за БФП е подписан на
15.12.2017 г. Размерът на БФП е 218 255,82 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 24
месеца. Проектът включва изграждане, оборудване и обзавеждане на Наблюдавано жи-
лище (нова социална услуга) за младежи без увреждания от 18- до 21-годишна възраст, с
капацитет до 6 места. С финансирането ще бъдат извършени и ремонт на материалната
база, обзавеждане и оборудване на съществуващия Дневен център за деца с увреждания,
както и разширяване на дейността с включване на дейности от Центъра за социална ре-
хабилитация и интеграция.

6. Решение 21-16 от м. юни 2017 г. определя партньорството на общината с
„Авангард Персонал Консултинг“ ООД в проект „Стартъп по пътя към
съвършенство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП
РЧР) 2014-2020, приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качество до
работните места“, процедура „Подкрепа за предприемачество“.

Проектът е депозиран в срока до края на м. септември 2017 г. Той е на стойност 187 000
лв. с период за изпълнение 24 месеца. Предвижда подготовка на лица, желаещи да
развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на
самостоятелна стопанска дейност и самонаемане, чрез предоставяне на комплекс от
обучения и услуги, както и предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска
дейност и намиране на подходящи източници на финансиране. Участието на общината
се изразява в подпомагане с лектори и консултанти, информиране на бъдещите
предприемачи за административните услуги, които предоставя за фирми, например
възможности за реклама, за участие в събития за предприемачи и др.
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Към датата на предаване на отчета проектът е в процедура по оценяване.

7. С Решение 22-11 от м. юли 2017 г. Общински съвет дава съгласие за кандидатст-
ване по Конкурсна процедура 33.16-2017, обявена от Център за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Предвижда парт-
ньорски проект с ОУ „Христо Смирненски“, Обединено училище „Йордан Йов-
ков“ и Детска градина № 32 „Зорница“ по Приоритет 2: „Развиване на дейности,
гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от
етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вто-
ричната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства“.

В изпълнение на решението Община Добрич депозира проектно предложение с наиме-
нование „Заедно учим, творим и играем“, което след процедура по оценяване е одобре-
но. Дейностите по проекта стартират през м. октомври 2017 г. и обхващат работа със 184
деца и ученици от ОУ „Христо Смирненски“, Обединено училище „Йордан Йовков“ и
ДГ № 32 „Зорница“. Продължителността на проекта е до 2019 г., а финансирането от
Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
е 38 150 лв.
Проектът цели създаване на условия за равен достъп до качествено образование и за
преодоляване на сегрегацията на децата и учениците от етническите малцинства чрез
повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна об-
разователна среда. Той ще допринесе за разширяване на възможностите за социализация
и подобряване на образователните резултати на децата от предучилищните групи в детс-
ката градина и учениците от начален етап в училищата, които не владеят добре българс-
ки език, чрез допълнителни занимания по български език. Ще насърчи и общуването и
съвместните изяви между деца и ученици в интеграционна и мултикултурна среда чрез
взаимно опознаване на децата от различни етноси, съхраняване и развиване на култур-
ната им идентичност. Основните дейности, заложени в проекта, са свързани с овладява-
нето на българския книжовен език от деца и ученици от етническите малцинства, извън-
класни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурно обра-
зование, осигуряване на допълнителна работа с ученици и деца от етническите малцинс-
тва - тематично лятно училище, както и обучения, семинари, кръгли маси с учители.

8. Решение 26-1 и Решение 26-2 от м. октомври 2017 г. са със сходна насоченост - за
решаване на проблемни области в кв. Рилци: (1) Общински съвет дава съгласие
да се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС – МОСВ за
обект „Битова канализация в кв. Рилци, град Добрич“ – първи етап; (2) Общински
съвет дава съгласие да се кандидатства за целево финансиране пред МРРБ за
обект „Реконструкция на водопроводната мрежа за кв. Рилци, гр. Добрич“ – пое-
тапно.

И по двете искания все още няма официални отговори и становища от ресорните минис-
терства.

9. В тази група може да се отнесе и Решение 26-3 от извънредното заседание м. ок-
томври 2017 г., с което Общински съвет дава съгласие общината да поеме крат-
косрочен дълг с цел предоставяне на публични услуги при временен недостиг на
средства, възникнал при временен касов разрив по бюджета на Община град Доб-
рич за 2017 г. Общински съвет възлага и делегира права на Кмета за провеждане
на процедура за избор на финансова институция и подписване на договори за
кредит и за залог.

В изпълнение на решението е проведена процедура за избор на финансова институция и
са подписани договори с „Общинска банка“ АД - № ДР-74/30.11.2017 г. (за залог) и №
ДР-73/30.11.2017 г. (за кредит). Решението е изпълнено.
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III. Други решения

1. С Решение 17-15 от м. февруари 2017 г. Общински съвет дава съгласие Об-
щина Добрич да се побратими с градовете Нижни Новгород, Русия и Бялис-
ток, Полша.

В отчета на предходното шестмесечие бе съобщено, че решението е изпълнено по отно-
шение на Нижни Новгород – подписан договор за побратимяване на 12 юни 2017 г.
С град Бялисток, Полша, е разменена кореспонденция и текстът на Договор за сътруд-
ничество е в процес на съгласуване. Очаква се този договор да бъде подписан през 2018
г. В тази си част решението е в процес на изпълнение.

2. С Решение 17-16 от м. февруари 2017 г. Общински съвет приема принципите
за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и дава съгласие Об-
щина Добрич да кандидатства в четвъртата процедура за присъждане на Ети-
кет за иновации и добро управление на местно ниво.

Изискваният пакет документи и доказателственият материал в електронен формат са
изпратени до отговорната междуведомствена комисия в МРРБ на 10.04.2017 г. След из-
вършена процедура по оценяване Община град Добрич е сред 17-те български общини,
получили Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. Отличието е връчено
на Годишната среща на местните власти в к.к. Албена на 16.10.2017 г.

3. С Решение 20-11 от м. май 2017 г. Общински съвет дава съгласие скулптурна-
та фигура на Дора Габе да бъде преместена от двора на бившето училище, но-
сещо името на българската поетеса, в двора на Детска градина № 18 „Дора
Габе“.

Във връзка с изпълнение на това решение е депозираният през м. юни 2017 г. от страна
на Сдружение „Добричко училищно настоятелство“ малък проект с наименование „Па-
мет за Дора Габе“ – по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза
на местната общност от бюджета на Община град Добрич. Съгласно протокол на Коми-
сията по Програмата от м. юли 2017 г. след проверката за административно съответствие
проектът не е допуснат за последваща оценка. Поради неосигурено финансиране реше-
нието не е изпълнено на този етап и остава за 2018 г.

4. С още две свои решения Общински съвет дава съгласие за побратимяване с
градове – по предложения от съседни държави: Решение 21-18 от м. юни 2017
г. се отнася за община Кефалония, Гърция, а Решение 24-15 от м. септември
2017 г. е за Кълъраш, Румъния.

Двете общини са съответно уведомени за взетите от Общински съвет решения и дадено-
то съгласие за побратимяване. Разменена е кореспонденция с цел уточняване и съгласу-
ване на областите на сътрудничество. Решенията са в процес на изпълнение.

Приет с решение № 30-2 от 30.01.2018 г.
на Общински съвет град Добрич


