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

през първото шестмесечие на 2017 г.

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

1. Придобиване на собственост:

 С Решение 14-18 от м. ноември 2016 г. Общински съвет дава съгласие за безвъз-
мездно придобиване на недвижими имоти – земя държавна собственост, част от
територията на бивше военно летище Добрич, с идентификатори по КККР на град
Добрич 72624.36.55 с площ 2500 дка, 72624.36.12 с площ 366,5 дка, 72624.36.15 с
площ 40 дка, ведно с построените тях сгради.

От страна на администрацията са предприети възможните действия за изпълнение на
решението: Съгласно предвидената в Закона за държавната собственост процедура, е
подготвено и изпратено писмо с изх. рег. № 06-00-47/13.02.2017 г. до Областен управи-
тел на област Добрич, който да изготви мотивирано становище до Министерски съвет за
безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху описаните недвижими имоти в полза
на Община град Добрич. Процедурата е изпълнена и в отговор до Областния управител с
копие до мен като Кмет е получено писмо (към рег. № 08-00-27/13.03.2017 г.) от замест-
ник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната (в
служебното правителство) Стефан Янев. Съгласно писмото „с оглед реализиране на
приходи в държавния бюджет визията за цитираните имоти е продажба чрез търг. Двата
имота – ПИ с идентификатор 72624.36.55 и ПИ с идентификатор 72624.36.15 - са вклю-
чени в утвърден График на имоти със статут на частна държавна собственост, с отпадна-
ла необходимост за Министерство на отбраната, предвидени за осъществяване на разпо-
редителни действия – продажба през 2017 г.“ По-нататък се разяснява, че за третия имот
с решение на Министерски съвет може да бъде сменен статутът от публична в частна
държавна собственост, след което имотът да се включи в допълнителен график за про-
дажба. В заключение се казва, че „при неуспешни тръжни процедури Министерство на
отбраната може да преразгледа вида разпоредителни действия с имотите.“
 С Решение 19-35 от м. април 2017 г. Общински съвет дава съгласие Община Доб-

рич да придобие собственост върху недвижими имоти, описани подробно в 13
точки в решението – като обезщетение – и да подпише договор, с който „Катина“
ЕООД да прехвърли правото на собственост върху описаните самостоятелни
обекти като обезщетение срещу учреденото му право на строеж върху 1377 кв. м
общинска земя УПИ I, кв. 67 по кадастрален и ЗРП на жк Север 2.

В изпълнение на решението на 16.06.2017 г. е подписан договор за прехвърляне право на
собственост върху недвижими имоти като обезщетение за учредено право на строеж.
Съставен е Акт за общинска собственост от 10.07.2017 г.

2. Прекратяване на концесия:

 С решение 19-8 от м. април 2017 г. Общински съвет приема предложение за прек-
ратяване по взаимно съгласие на концесионен договор № 22/26.05.2003 г. с кон-
цесионер ЕТ „ВЕСТА – 60 – ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ“ за предоставяне на конце-
сия върху нежилищен имот „Дърводелска работилница“ от АЕМО „Стария Доб-
рич“.
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В изпълнение на решението е издадена Заповед № 565/26.05.2017 г. за определяне на
комисия, която да приеме обекта. За предаването и приемането е съставен съответно
протокол от 30.05.2017 г. След извършване на изискваните уведомителни действия актът
по прекратяването е отразен 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:

През отчитаното шестмесечие не е извършвано намаляване на началната тръжна цена
при търговете за продажба.
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,
кв. 664 на ул. Тунджа (27770,00
лв.)

7-15/26.04.2016 3 търга 2016
09.03.2017
26.05.2017
07.07.2017

Няма кандидати.

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

Няма кандидати.

Имот за обществено и делово
обслужване – УПИ ХІІ-2, кв. 701
в жк Добротица (152000,00 лв.);
Два имота за жилищно строител-
ство в жк Запад по ул. Железни-
чарска -
УПИ ХVІІІ, кв. 22 (19600,00 лв.)
и УПИ ХІХ, кв. 22 (24150,00 лв.)

10-17/26.07.2016 3 търга 2016
09.03.2017
26.05.2017

Продадени:
УПИ ХІІ-2, кв. 701 в
жк Добротица
(152251,00 лв.);
в жк Запад по ул.
Железничарска -
УПИ ХVІІІ, кв. 22
(19610,00 лв.), УПИ
ХІХ, кв. 22
(24160,00 лв.)

Имот в 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

Няма кандидати.
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Имот в УПИ ІV-4946, 4947, кв.
814 на ЦГЧ по ул. Люлин 4 – за
жилищно строителство (52800,00
лв.)

15-8/20.12.2016 09.03.2017 Продаден (65101,00
лв.)

Имот в 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 Няма кандидати.

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 Няма кандидати.

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)

Две общински места за поставяне
на преместваеми павилиони за
бързо хранене: в УПИ V, кв. 6 на
жк Балик-Йовково-Север и в
УПИ ІІ, кв. 30 на Балик-Йовково-
юг (по 88,35 лв./месец)

4-20/28.01.2016 6 търга 2016
03.02.2017
16.03.2017

Няма кандидати.

Част от имот в жк Балик по ул.
Маргарита – за поставяне на па-
вилион за услуги (18,60 лв./ ме-
сец)

10-22/26.07.2016 4 търга 2016
03.02.2017
16.03.2017

Няма кандидати.

Част от имот – помещение на
първи етаж в двуетажна сграда на
ул. Иван Хадживълков 10 – за
зала за подготовка и тренировъч-
ни дейности (123,46 лв./месец)

14-9/29.11.2016 03.02.2017 Отдадено (130,00
лв./месец)

Два физкултурни салона в бивше
СОУ „Дора Габе“ – за спортни
дейности:
- салон на първи етаж с площ
283,10 кв. м (99,22 лв./месец)
- салон на приземен етаж с площ
97,90 кв. м (99,22 лв./месец)

15-11/20.12.2016 03.02.2017 Отдадени и двата са-
лона (по 100,00 лв./
месец)

Кабинет № 238 в бивша Стома- 15-12/20.12.2016 03.02.2017 Отдаден (252,25
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тологична поликлиника (252,25
лв./месец) – за лекарски кабинет

лв./месец)

Три кабинета в бивша Стомато-
логична поликлиника – за лекар-
ски кабинети: каб. № 228 и каб.
№ 229 (по 136,71 лв./ месец), каб.
№ 236 (141,12 лв./ месец)

16-20/31.01.2017 16.03.2017
13.07.2017

Отдаден каб. № 228
(137,00 лв./месец);

Част от имот - помещение в ад-
министративната сграда на Цен-
търа за защита на природата и
животните – за заведение за хра-
нене и развлечение (202,36 лв./
месец)

16-21/31.01.2017 16.03.2017 Отдадено (334,34 лв./
месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“
– за ателие за извършване на ху-
дожествена дейност (35,15 лв./
месец)

17-19/28.02.2017 13.07.2017 Явил се е кандидат.

Част от имот – стая № 25 в сгра-
дата на бивше ОУ „Отец Паисий“
– за дейност с нестопанска цел
(28,25 лв./месец)

19-17/25.04.2017 13.07.2017 Няма кандидати.

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 Няма кандидати.

Части от имоти – 27 места за пос-
тавяне на рекламно-
информационни елементи по
одобрени схеми – обявени са 17
места (за които сроковете на до-
говорите са изтекли през м. юни)

20-18/30.05.2017 13.07.2017 За всички обявени
места са се явили
кандидати.

Части от имоти – помещения в
бивше ОУ „Отец Паисий” – за
читалищна дейност:
- помещение № 8 на първи етаж,
с площ 45.77 кв. м (67,28 лв./ ме-
сец)
- помещение № 9 на първи етаж,
с площ 49.27 кв. м (72,43 лв./ ме-
сец)

20-24/30.05.2017 13.07.2017 Явили са се кандида-
ти.

5. Решение за възмездно учредяване право на строеж върху имот/и общинска собст-
веност:

Имот и начална тръжна цена
(без ДДС)

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

Строително петно УПИ V-821,
кв. 1246 жк Север 2 по ул. Коп-
ривщица 27 – за изграждане жи-

14-6/29.11.2016 09.03.2017 Учредено (6800,00
лв.)
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лищна сграда на един етаж
(6782,00 лв.)

ІІ. Изпълнение на решения, свързани с дейности за привличане на средства от фи-
нансиращи програми/органи

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“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ (БФП) „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановя-
ване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г.

Проектното предложение е депозирано в срок. Стартирала е процедура по оценяване,
разменена е и кореспонденция за допълнителни уточнения. Междувременно Управля-
ващият орган на ОПРР информира общините бенефициенти с проектни предложения по
инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ по процедура „Изпълнение
на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОПРР с
писмо изх. № 99-00-6-212/27.02.2017 г., както и на сайта на ОПРР, че е установен значи-
телен недостиг на финансов ресурс за предоставяне на БФП по инвестиционен приори-
тет „Образователна инфраструктура“. Процедурата все още не е финализирана от страна
на Управляващия орган на ОПРР.

2. С Решение 16-10 от м. януари 2017 г. Общински съвет разрешава внасяне на про-
ектно предложение за кандидатстване по приоритетна ос 5 на Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014-2020“. Приоритетната ос се отнася до разработва-
не/актуализиране на общински програми за подобряване качеството на атмосфер-
ния въздух.

В изпълнение на решението е изготвено проектно предложение „Актуализация на прог-
рама за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на
установените норми за вредни вещества на Община град Добрич за периода 2018-2022
г.“. Поискани данни от автоматични измервателни станции са показали, че за Община
Добрич качеството на атмосферния въздух не е нарушено, а е в допустимите норми. Та-
ка, въпреки че общината е допустим бенефициент, тя се явява недопустим бенефициент
във връзка с този основен показател и критерий за оценяване. С писмо изх. № 08-00-
476/01.06.2017 г. от Главния директор на Главна дирекция „Оперативна програма
„Околна среда“ (ОПОС) до общината е изпратена Заповед № РД-ОП-57/31.05.2017 г. на
ръководителя на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 за прекратяване на процеду-
рата за директно предоставяне на БФП по отношение на Община град Добрич.

3. Следващото Решение 17-31 от м. февруари 2017 г. е относно проектно предложе-
ние „Модернизация на кухненско оборудване и обзавеждане на Дом стари хора –
Добрич“ – Общински съвет дава съгласие за кандидатстване пред Фонд „Социална
закрила“ към Министерството на труда и социалната политика и поема ангажи-
мент за осигуряване на съфинансиране с не по-малко от 10% от общата стойност
на проекта.

Проектното предложение е подготвено и депозирано в срок. След процедура по оценя-
ване проектът с предмет „Придобиване на дълготрайни активи за модернизация на съ-
ществуващата материална база за предоставяне на социални услуги в Дом за стари хора,
Домашен социален патронаж и Обществена трапезария“ е одобрен за финансиране.
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Между Фонд „Социална закрила“ и Община Добрич е сключен договор от 24.04.2017 г.
Общата стойност на проекта е 28 850 лв., от които 25 965 лв. се осигуряват от Фонд
„Социална закрила“, а 2 885 лв. е съфинансирането от Община Добрич. Изпълнението на
проекта включва закупуване на професионално кухненско оборудване за Дома за стари
хора за обновяване на амортизираната база. Уредите с по-висок клас ще се използват и
за социалните услуги Домашен социален патронаж и Обществена трапезария. Проектът
цели да осигури ефективна качествена грижа на потребителите на трите социални услу-
ги чрез предоставяне на здравословно и разнообразно хранене. Срокът за изпълнение на
дейностите е от 01 юни до 30 септември 2017 г. Към момента на изготвяне на отчета
тече процедура по Закона за обществените поръчки за доставка на предвиденото обо-
рудване.

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 по тази трета покана на Прог-
рамата включва два етапа: До 15 май 2017 г. е подаването на Заявление за интерес, съ-
държащо най-обща информация за проектната идея. При одобрение на идеята, следва тя
да бъде развита в цялостно проектно предложение за втори етап - с подробен формуляр
за кандидатстване, бюджет и подкрепящи документи. По данни от е-бюлетина на
НСОРБ до крайния срок са подадени общо 228 заявления за интерес, от които 38 по Ос 1
„Добре свързан регион“, 134 по Ос 2 „Зелен регион“ и 56 по Ос 3 „Безопасен регион“.
Очаква се на планирано за 02.08.2017 г. заседание на Съвместния комитет за наблюде-
ние на Програмата да бъдат одобрени кандидатите, които да бъдат поканени за депози-
ране на пълни проектни предложения. За подготовка и последващо депозиране на про-
ектите ще се определи минимален срок от месец и половина.

4. (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“.

В изпълнение на решението е изготвено Заявление за интерес за реализиране на проект
„Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Доб-
рич“, което е депозирано в срок. При класиране за втори етап, проектното предложение
предвижда рехабилитация и модернизация на ул. „Никола Петков“ и част от булевард
„Добруджа“. Партньор е Община Меджидия.

5. (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. С изпълнението на такъв проект се цели устойчиво из-
ползване на природното наследство в трансграничния регион Добрич – Констанца чрез
повишаване съзнанието на населението за възстановяване, опазване, промотиране и раз-
витие на природната среда. Партньор е Музеят за природа и наука в Констанца.

6. Също и Решение 19-37 от м. април 2017 г. се отнася до трансгранично партньорс-
тво: Общински съвет дава съгласие за кандидатстване по Съвместна оперативна
програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседс-
тво „Черноморски басейн 2014-2020“.

Изготвено е проектно предложение „Разработване на съвместни черноморски туристи-
чески продукти и съвместен маркетинг между Добрич, Хършова и Килия“, което е депо-
зирано в определения срок до 30 май т.г. При одобряване на проекта за финансиране,
той предвижда разработване на съвместни туристически продукти; организиране и про-
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веждане на тренинги за туроператори, които ще работят с тях; организиране и провеж-
дане на културни събития в подкрепа на новите туристически продукти; разработване на
съвместна стратегия за развитие на нови общи туристически продукти; развитие на ту-
ристическа инфраструктура в черноморския регион Добрич – Килия – Хършова. Парт-
ньори са Градски съвет Килия, Украйна и администрацията на град Хършова, Румъния.
Проектът е в процедура по оценяване. Управляващият орган е в румънското Министерс-
тво на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове.

7. В тази група може да се отнесе и Решение 16-7 от м. януари 2017 г., с което Об-
щински съвет дава съгласие общината да поеме дългосрочен дълг с цел „Съфи-
нансиране на проект „Воден цикъл“, Изграждане на система за видеонаблюдение,
Конструктивно укрепване на детски градини по проекти, включени в Инвестици-
онната програма, Мостово финансиране по проекти, финансирани със средства от
ЕС“. Общински съвет възлага и делегира права на Кмета за провеждане на проце-
дура за избор на финансова институция, подписване на договор за кредит и дого-
вор за залог, като указва, средствата за изграждане на инфраструктура и система
за видеонаблюдение и за конструктивно укрепване на детски градини по проекти
да се усвояват след приемане на конкретните проекти от Общински съвет.

В изпълнение на решението е проведена процедура за избор на финансова институция,
подписани са договори с „Общинска банка“ АД - № ДР-35/14.06.2017 г. (за залог) и №
ДР-36/14.06.2017 г. (за кредит). С последващо Решение 21-1 от заседанието през м. юни
Общински съвет утвърди лихвените условия по подписания договор за кредит. Към вре-
мето на изготвяне на отчета е пред приключване процедура по ЗОП за избор на изпълни-
тел за „Изработване на работен инвестиционен проект за изграждане на система за де-
нонощно видеонаблюдение и постоянен контрол на трафика на територията на град
Добрич и упражняване на авторски надзор по време на строителството“.

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.

Решението е изпълнено по отношение на Нижни Новгород. На официална церемония на
12 юни 2017 г. договорът за побратимяване е подписан. Той включва сътрудничество в
областите икономика, промишленост, инвестиции, наука и техника, култура, младежка
политика, местно управление, образование, спорт и др.

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.

В изпълнение на решението са подготвени изискваният пакет документи и доказателст-
веният материал в електронен формат. Документацията е изпратена до отговорната
междуведомствена комисия в МРРБ на 10.04.2017 г. Процедурата по оценяване на учас-
тващите общини ще приключи в началото на м. октомври 2017 г.

3. С Решение 18-11 от м. март 2017 г. Общински съвет приема отчет за изпълне-
ние на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на мес-
тната общност от бюджета на общината и гласува бюджет за програмата през
2017 г. от 10 хил. лв. Със същото решение Общински съвет възлага актуали-
зация на програмата.

В изпълнение на решението е издадена Заповед № 350/31.03.2017 г., съгласно която ко-
мисия, съставена от 5 представители на общинска администрация и 4 съветника, изготвя
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актуализацията. В резултат от дейността на комисията и след обсъждане в ОбС, с Реше-
ние 19-9 от м. април 2017 г. Общински съвет приема нова Програма за финансиране на
граждански инициативи в полза на местната общност. Началото на процедурата за нас-
тоящата година е обявено на 19 май и в едномесечния срок са постъпили проектни пред-
ложения от осем неправителствени организации/ граждански сдружения. Към времето
на предаване на отчета тече процедура по преглед и оценяване на предложенията от
страна на определената комисия.

4. Със свои решения по протокол № 19 от м. април 2017 г. Общински съвет при-
ема годишния финансов отчет и баланса за 2016 г. на търговските дружества
със 100% общинско участие и освобождава от отговорност за дейността им
през 2016 г. управителите. С Решение 19-19 определя разпределението на ба-
лансовата печалба след данъчно облагане на „Жилфонд инвест” ЕООД: 50%
за дивидент и 50% за общи резерви. С Решение 19-24 определя разпределени-
ето на балансовата печалба след данъчно облагане на „Столове” ЕООД по
същия начин: 50% дивидент и 50% за общи резерви.

В изпълнение на решението дружество „Жилфонд инвест” на 19.05.2017 г. е внесло ди-
видент в размер на 9 629,29 лв. (първа вноска, срокът за втората вноска е до 30.09.т.г.), а
„Столове” ЕООД е внесло на 16.05. съответно 742,72 лв.

5. С Решение 19-27 от м. април 2017 г. ОбС приема за сведение информацията за
годишния счетоводен отчет за 2016 г. на дружествата с дялово участие на об-
щината и определя начина на гласуване на представителите на общината в
Общите събрания относно приемане на информациите за годишните счето-
водни отчети за 2016 г., за освобождаване от отговорност на членовете на уп-
равителните органи, за отчисляване на дивидент за 2016 г. за приключилите
на печалба дружества – минимум 50 % от печалбата след данъчно облагане (с
изключение на „ДКЦ – І - Добрич” ООД).

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите на ЦБК АД дружеството ще
внесе дивидент в размер на 234,00 лв. Съгласно решение на Общото събрание на „Доб-
рички панаир” АД дружеството няма да отчисли дивидент на съдружниците (акционери-
те), а ще насочи средствата за сметка на резервите.

Приет с решение № 22-2 от 25.07.2017 г.
на Общински съвет град Добрич


