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

през първото шестмесечие на 2018 г.

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

1. Придобиване на/разпореждане със собственост:

 С Решение 28-4 от м. ноември 2017 г. Общински съвет дава съгласие за закупува-
не на поземлен имот с идентификатор 72624.433.17 по КККР на град Добрич с
площ 5 000 кв. м, представляващ земеделска земя – лозе, за разширяване на Гро-
бищен парк – гр. Добрич.

 С Решение 34-8 от м. май 2018 г. Общински съвет дава съгласие за закупуване на
поземлен имот с идентификатор 72624.433.119 по КККР на град Добрич с площ
1 000 кв. м, представляващ земеделска земя – лозе, за разширяване на Гробищен
парк – гр. Добрич (мюсюлманска част).

Двете решения са изпълнени. Поземлените имоти са закупени чрез нотариално изповяд-
ване на сделките. Плащанията са извършени.
 Решение 33-30 от м. април 2018 г. е за предварително съгласие по реда на чл. 21,

ал. 4 и ал. 5 от ЗОС за извършване на замяна на имот, собственост на юридическо
лице – подлежащ на отчуждаване, с имот частна общинска собственост или по-
купко-продажба на имот, собственост на юридическо лице – подлежащ на отчуж-
даване.

Извършена е замяна на имотите между „ДИДКОМЕРС“ ООД и Община град Добрич
(имоти, попадащи в разширението на ул. „6-и септември“ по плана на Северна индуст-
риална зона, срещу земеделска земя – лозе). Сделката е нотариално изповядана; нотари-
ален акт от м. май 2018 г. Решението е изпълнено.

2. Договори за предоставяне на концесия:

Изпълнението на решенията в това направление е в съответствие с изискванията на
новия Закон за концесиите, в сила от 02.01.2018 г.
 С Решение 32-6 от м. март 2018 г. Общински съвет приема предложение за прек-

ратяване по взаимно съгласие на концесионен договор № 42 от 09.10.2003 г. с То-
дорка Желязкова Желева за предоставяне на концесия върху имот „Кожухарска
работилница“, намиращ се в АЕМО „Стария Добрич“, гр. Добрич и одобрява
предложения проект за решение на Кмета за прекратяване на концесионния дого-
вор.

Издадено е Решение № РКК-1/03.04.2018 г. за прекратяване на концесионния договор,
съгласно проекта, одобрен от ОбС. Съставено и подписано е двустранно споразумение
от 13.04.2018 г. за прекратяване на договора. Със Заповед № 415/16.04.2018 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.
 С Решение 33-12 от м. април 2018 г. Общински съвет одобрява приложения про-

ект на решение на Кмета на общината за даване на съгласие за замяна на концеси-
онер по договор № 39 от 09.10.2003 г. за предоставяне на концесия върху имот
„Шапкарска работилница”, намиращ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.
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Издадено е Решение № РКК-3/03.05.2018 г. за замяна на концесионера по цитирания
договор с правоприемник. Съставено и подписано е двустранно споразумение от
28.05.2018 г. за изменение на концесионния договор. Обявление за изменение на възло-
жената концесия е публикувано в електронния сайт на Държавен вестник, отразено е в
Националния концесионен регистър и в Концесионния регистър на общинския сайт. Ре-
шението е изпълнено.
 С Решение 33-29 от м. април 2018 г. Общински съвет одобрява приложения про-

ект на решение на Кмета на общината за приемане на мотивираното предложение
на концесионера от концедента за изменение на концесионен договор № 50 от
03.12.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от имот - част от градски
парк „Св. Георги”, град Добрич - ретро будка за продажба на пакетирани храни-
телни стоки.

Издадено е Решение № РКК-2/03.05.2018 г., съгласно одобрения с решението на ОбС
проект. Съставено и подписано е двустранно споразумение от 21.05.2018 г. за изменение
на концесионния договор. Обявление за изменение на възложената концесия е публику-
вано в електронния сайт на Държавен вестник, отразено е в Националния концесионен
регистър и в Концесионния регистър на общинския сайт. Решението е изпълнено.

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

Имот и начална тръжна цена
(без ДДС)

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

- 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 Добро-
тица за обществено и делово обс-
лужване (549310,00 лв.)
- Имот УПИ ІV, кв.706 жк Доб-
ротица за жилищно строителство
и обществено и делово обслуж-
ване (320873,00 лв.)

20-13/30.05.2017 07.07.2017
08.09.2017
05.01.2018
29.03.2018
10.07.2018

Няма кандидати.

Продажба на движимо имущест-
во – активи, налични в ДГ №32
„Зорница“, ДГ №33 кв. Рилци,
ДЯ №4 „Щастливо детство“ и
закрито СОУ „Дора Габе“.

24-17/19.09.2017 11.04.2018
29.05.2018

Продадена само
гладачна машина
(каландър) за 885,00
лв.

- 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.)

27-5/31.10.2017 05.01.2018
29.03.2018

Продаден Имот с
идентификатор
72624.608.1559 в жк
Север-1, ул. Иван
Рилски 1 - за жи-
лищно строителство
(25011,00 лв.). За
останалите имоти
няма кандидати.



Отчет Кмет – І шестмесечие на 2018 г. 3

- Имот с идентификатор
72624.608.1559 в жк Север-1, ул.
Иван Рилски 1 - за жилищно
строителство (22650,00 лв.)
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
29.03.2018
10.07.2018

Няма кандидати.

- Поземлен имот с идентифика-
тор 72624.620.93 в жк Дружба –
за паркинг (47400,00 лв.);
- Три поземлени имота в жк Ба-
лик-Йовково-Юг:
(1) идентификатор 72624.619.459
за търговия, услуги и озеленяване
(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
Атанасов - за производствени и
складови дейности (740000,00
лв.)

28-16/28.11.2017 05.01.2018
29.03.2018
10.07.2018

Продадени:
- Поземлен имот с
идентификатор
72624.620.93 в жк
Дружба – за пар-
кинг (84975,00 лв.);
- Поземлен имот №
72624.604.1048 по
ул. Свщ. Павел
Атанасов - за про-
изводствени и скла-
дови дейности
(416600,00 лв.);
- Поземлен имот №
72624.604.1049 по
ул. Свщ. Павел
Атанасов - за про-
изводствени и скла-
дови дейности
(518500,00 лв.)*

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

Няма кандидати.

Шест поземлени имота – земе-
делска земя (лозя):

32-15/27.03.2018 18.05.2018 Продадени два от
имотите (лозя):

* Началните тръжни цени на двата имота в Бизнес зона са намалени с 30% със Заповед № 174/16.02.2018 г.
на Кмета на общината на основание чл. 79, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество на Община град Добрич.
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(1) Имот с № 72624.902.233 с
площ 500 кв. м (12000,00 лв.)
(2) Имот с № 72624.902.8 с площ
494 кв. м (15300,00 лв.)
(3) Имот с № 72624.903.19 с
площ 637 кв. м (12700,00 лв.)
(4) Имот с № 72624.905.31 с
площ 290 кв. м (7000,00 лв.)
(5) Имот с № 72624.905.320 с
площ 518 кв. м (15500,00 лв.)
(6) Имот с № 72624.906.463 с
площ 712 кв. м (19220,00 лв.)

(2) Имот с №
72624.902.8 с площ
494 кв. м (15500,00
лв.)
(4) Имот с №
72624.905.31 с площ
290 кв. м (7020,00
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 – част от фоайе в
сграда Корпус III на ул. Незави-
симост 7, южен вход - за монти-
ране на автомат за топли напитки
(99,22 лв./месец)

27-8/31.10.2017 30.03.2018 Отдаден (403,00
лв./месец)

Павилион – част от спирка по
бул. Трети март до Летен театър
– за търговия (24,72 лв./месец)

27-10/31.10.2017 30.03.2018 Отдаден (30,00
лв./месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“
(„Дърводелска работилница“) –
за изработване на национални
костюми (163,35 лв./месец)

27-11/31.10.2017 30.03.2018 Отдаден (171,25
лв./месец)

Павилион – част от спирка по ул.
П. Хитов срещу МБАЛ – за тър-
говия (24,72 лв./месец)

30-21/30.01.2018 30.03.2018 Отдаден (290,00
лв./месец)

Седем общински места в улична
регулация в ЦГЧ за поставяне на
витрини за сладолед (премества-
еми обекти – готови заводски
изделия със сертифициран ди-
зайн) – всички с начална тръжна
цена 56,44 лв./месец.

30-22/30.01.2018 23.04.2018
22.05.2018

Отдадени четири от
седемте места за пос-
тавяне на витрини за
сладолед - на цени:
85,20 лв./месец;
127,04 лв./месец;
260,00 лв./месец;
310,00 лв./месец.

- Част от общински имот в ПИ
72624.623.332 за поставяне на
преместваем обект - павилион за
вестници и списания  по одобрен
модел по ул. „Независимост”
пред бивше кино „Добрич” (50,79
лв./месец;
- Част от общински имот в ПИ
72624.625.9516 за поставяне на
преместваем обект – павилион за

33-13/24.04.2018 22.05.2018 Отдадени и двата
имота:
-имот в ПИ
72624.623.332 (51,00
лв./месец);
-имот в ПИ
72624.625.9516 (34,00
лв./месец)
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вестници и списания по одобрен
модел в УПИ Х – за „Озеленява-
не и подлез” в кв. 14, ЦГЧ (33,81
лв./месец)
Пет общински места за поставяне
на преместваеми обекти по одоб-
рен модел за услуги: жк Балик-
Йовково-Север (1 бр.), жк Балик-
Йовково-Юг (3 бр.), жк Дружба,
всички с начална тръжна цена
72,60 лв./месец

33-14/24.04.2018 22.05.2018 Отдадено едно от
местата - в жк Дружба
до бл. 9 (73,00
лв./месец).

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

Две решения по протокол № 19 от м. април 2017 г., с които Общински съвет дава
съгласие за кандидатстване на общината с проекти по Програма INTERREG V-A Румъ-
ния – България 2014-2020 г. и за участие със собствен финансов принос от по 2% от бю-
джета на съответния проект.

1. (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“.

На първи етап е изготвено Заявление за интерес с проект „Подобряване на връзката с
TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“, което е подадено в срок.
След одобрението му, на втори етап е депозирано разработеното пълно проектно пред-
ложение. След процедурата по оценяване проектът е одобрен за финансиране.
С последвало Решение 31-18 от м. февруари 2018 г. Общински съвет гласува конкретно-
то собствено финансово участие в изпълнението на проекта, както и финансово осигуря-
ване на дейностите до възстановяване от Управляващия орган.
През м. март 2018 г. в град Меджидия бе подписано партньорско Споразумение за из-
пълнение на проекта. Сключеният договор № ROBG 39246/04.04.2018 г. е на обща стой-
ност 15 624 662 лв. и със срок за изпълнение 36 месеца. По проекта е предвидена реха-
билитация на асфалтовата настилка по бул. „Добруджа” от кръстовището с бул. „Доб-
ричка епопея” до кръговото кръстовище за кв. Рилци и на ул. „Никола Петков”, както и
изграждане на тротоари и осветление. Дейностите ще бъдат изпълнени в рамките на
малко повече от година, но след дейностите по водния проект за двете улици.

2. (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“.

На първи етап е изготвено Заявление за интерес с проект „Нашият зелен и защитен реги-
он Добрич – Констанца“, подадено в срок. След одобрението му, на втори етап е депози-
рано разработеното пълно проектно предложение. След процедурата по оценяване про-
ектът не е класиран за финансиране.

3. 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 предвижда разработване на съвместни туристически продукти, органи-
зиране и провеждане на тренинги за туроператори, на културни събития в подкрепа на



Отчет Кмет – І шестмесечие на 2018 г. 6

новите туристически продукти; разработване на съвместна стратегия за развитието им;
развитие на туристическа инфраструктура в черноморския регион Добрич – Килия –
Хършова. Партньори са Градски съвет Килия, Украйна и администрацията на град Хър-
шова, Румъния. В предходния отчетен период бе проведен активен диалог между Общи-
на град Добрич като водещ партньор и Управляващия орган (в румънското Министерст-
во на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове) по
отношение на документацията за допълнения и уточнения. През настоящия отчетен пе-
риод са се извършвали действия за изясняване и уточнения по отношение на румънския
партньор. Към настоящия момент няма информация за взето решение по депозираното
през 2017 г. проектно предложение.

4. 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. След процедура по
оценяване проектът е одобрен и през м. юни 2018 г. е сключен договор между
дружеството и Управляващия орган на ОП РЧР.
Периодът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Той 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.

5. 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.

Към настоящия момент се извършва повторна външна експертиза и оценка на подобря-
ване на организацията и управлението на трафика в град Добрич. След приключване на
дейността проектът ще бъде депозиран в Междинно звено за оценка.

6. 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 изпълнение на решението е изготвено проектно предложение, депозирано в края на м.
май 2018 г. в Междинно звено за оценка. Определен е срок до средата на м. август т.г. за
прецизиране на предложението. След нов преглед в Междинно звено, то ще бъде изпра-
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тено в Министерство на регионалното развитие и благоустройството за одобрение. Про-
ектът включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари, благоуст-
рояване и озеленяване на вътрешно квартални пространства в жк Балик-Йовково
и Централна градска част, конкретно описани в решението на ОбС.

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 предишен отчет бе съобщено, че решението е изпълнено по отношение на Нижни
Новгород – подписан договор за побратимяване на 12 юни 2017 г.
След разменена кореспонденция и съгласуване Договор за сътрудничество между Об-
щина град Добрич и град Бялисток, Полша, също беше подписан – в Бялисток на 23 юни
2018 г.
Решението е изпълнено.

2. 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“.

В предходния отчет бе включена информация за кандидатстването на Сдружение „Доб-
ричко училищно настоятелство“ с малък проект „Памет за Дора Габе“ по Програмата за
финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на
Община град Добрич за 2017 г. с предвидено участие в дейностите по преместване. Про-
ектът не е отговарял на изискванията за административно съответствие. Поради неоси-
гурено финансиране изпълнението на решението бе отложено за 2018 г.
През настоящата година изпълнението е възложено на ОП „Комуналстрой“. Към датата
на предаване на отчета дейността е стартирала, извършва се подготовка на площадката,
където ще бъде поставена скулптурната фигура на Дора Габе, съгласно решението на
Общински съвет.

Приет с решение № 36-2 от 31.07.2018 г.
на Общински съвет град Добрич.


