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

през първото шестмесечие на 2016 г.

І. Решения относно придобиване, управление и разпореждане с общинско имущест-
во

През първото шестмесечие на тази година Общински съвет не е вземал решения,
свързани с приватизационни и концесионни процедури, а също така няма предходни
неизпълнени решения в тези две направления по управление и разпореждане с общинско
имущество.

През отчитания период не са провеждани търгове за продажба на имоти общинс-
ка собственост по реда на Закона за общинската собственост, както и търгове за учредя-
ване право на строеж. По отношение на тези направления е актуално състоянието от
последния отчет, внесен в ОбС на януарското заседание т.г.

Извършена е продажба без търг на три поземлени имота – земеделска земя (изос-
тавена орна земя) на дружество „България Тианшинонг Фийд Ко.” ООД, притежаващо
сертификат за инвестиция клас В – в изпълнение на Решение 6-5/29.03.2016 г. Сделката
е извършена. На последното заседание на ОбС през м. юни т.г. е внесено предложение,
съответно взето Решение 9-6* относно разрешаване изработването на проект на ПУП-ПЗ
за промяна на предназначението на земите от земеделски в „за фуражен завод, силозно
стопанство и обслужващи сгради”.

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

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

Общинско място по ул. Отец Па-
исий за поставяне на Автоматич-
на пощенска станция по чл. 56,
ал. 1 от ЗУТ (35,28 лв./месец)

47-15/28.07.2015 20.10.2015
14.07.2016

След І търг е сключен
договор, прекратен е
по искане на контра-
гента. На ІІ търг се е
явил кандидат (36,00
лв./месец).

Част от фоайе на І етаж в Корпус
ІІІ, ул. Независимост № 7 за мон-
тиране на банкомат (99,22 лв.
месечно)

4-18/28.01.2016 09.03.2016 Отдадено (140,00
лв./месец)

Част от фоайе на І етаж в
адм.сграда, бул. Добруджа № 8а
за монтаж на автомат за топли
напитки (99,22 лв. месечно)

4-19/28.01.2016 09.03.2016 Отдадено (156,40
лв./месец)

Две общински места за поставяне
на преместваеми павилиони за
бързо хранене: в УПИ V, кв. 6 на
жк Балик-Йовково-Север и в

4-20/28.01.2016 09.03.2016
14.07.2016

Няма кандидати.

* Със заповед на областния управител от 8 юли 2016 г. решението е върнато за
ново обсъждане в Общински съвет.
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УПИ ІІ, кв. 30 на Балик-Йовково-
юг (по 88,35 лв./месец)
Масивна едноетажна сграда –
физкултурен салон в ОУ „Бачо
Киро” – за спортни дейности
(99,22 лв./месец)

4-21/28.01.2016 09.03.2016
14.07.2016

На І търг се е явил
кандидат, но не е
подписал договор. На
ІІ търг няма интерес.

Общинско място в УПИ 1, кв. 1 в
Градски парк, района на детската
площадка до „Изида” – за разпо-
лагане на детски механизирани
атракции (620,40 лв./месец)

6-16/29.03.2016 14.07.2016 Има кандидат за нае-
мател (624,00 лв./ ме-
сец).

Три кабинета в бивша Стомато-
логична поликлиника: каб. 230 и
каб. 232 (136,71 лв./месец) и каб.
308 (132,30 лв./месец)

7-17/26.04.2016 14.07.2016 Няма кандидати.

Четири кабинета в бивша Стома-
тологична поликлиника: каб. 104
(132,30 лв./месец), каб. 233
(138,47 лв./месец), каб. 234 и каб.
325 (136,71 лв./месец)

8-15/25.05.2016 14.07.2016 Има интерес и за че-
тирите кабинета: каб.
104 (133,00 лв./ ме-
сец), каб. 233 (139,00
лв./месец), каб. 234
(137,00 лв./месец и
каб. 325 (138,10 лв./
месец)

2. Решение за придобиване на общинско имущество:
С Решение 5-3 от м. февруари 2016 г. Общински съвет дава съгласие за закупува-

не от общината на поземлен имот с идентификатор 72624.433.27 с площ от 3500 кв.м,
съседен на Гробищен парк, с оглед разширяването му. Решението е изпълнено - сделката
е извършена и имотът е изплатен съгласно одобрената от ОбС цена. На последното засе-
дание на ОбС през м. юни т.г. е внесено предложение, съответно взето Решение 9-7 от-
носно разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на об-
щинския земеделски имот в „за Гробищен парк”. След процедурата за това, ще бъде със-
тавен акт за общинска собственост.

ІІ. Изпълнение на решения относно дейности по привличане на средства от финан-
сиращи програми/органи

1. С Решение 47-18 от м. юли 2015 г. Общински съвет дава съгласие за кандидатст-
ване по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 за обновяване
и реконструкция на 4 обекта/участъци от тях: (1) Бул. Добруджа (двете платна от
кръговото кръстовище на кв. Рилци посока център); (2) Кръгово кръстовище по
бул. Добруджа с бул. Добричка епопея; (3) Мост над жп прелез по бул. Добру-
джа; (4) Ул. Ангел Стоянов, както и за участие с изисквания собствен финансов
принос и осигуряване на финансов ресурс до възстановяване на средствата. От
страна на администрацията решението е изпълнено – изготвеното проектно пред-
ложение с наименование „Добре свързан регион Кълъраш – Добрич” е депозира-
но на 30.09.2015 г. пред Съвместен технически секретариат Кълъраш. След отче-
та през м. януари т.г. през шестмесечието не е постъпила нова информация - про-
цедурата по оценяване продължава.

2. С Решение 48-16 от м. септември 2015 г. Общински съвет дава съгласие за канди-
датстване на Община град Добрич и одобрява споразумение за общинско сътруд-



Отчет Кмет – І шестмесечие на 2016 г. 3

ничество с партньорите по проект „Подкрепа на предучилищното възпитание и
подготовка на деца в неравностойно положение” по Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. към Министерство на обра-
зованието и науката. Изготвеното проектно предложение с наименование „Да се
подготвим за училище заедно” е депозирано на 30.11.2015 г. и регистрирано с вх.
рег. № BG05M2OP001-3.001-0068 в Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020. След процедура по
оценяване проектът не е одобрен за финансиране.

3. Общински съвет с Решение 48-30 от м. септември 2015 г. дава съгласие Община-
та да участва като партньор на „Авангард Персонал Консултинг” ООД в проект
„Активни заедно” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на
работните места”. Проектът е депозиран от страна на дружеството и след проце-
дура по оценяване е одобрен. Изпълнението му е поетапно. Първа малка група
неработещи е преминала мотивационен курс и се обучава за придобиване на про-
фесионална квалификация „Озеленител”. Като партньор по проекта Община Доб-
рич има ангажимент да назначи 34 работници в сферата на озеленяването за срок
от 6 месеца, след придобиване на предвидената квалификация.

4. Общински съвет с Решение 48-31 от м. септември 2015 г. дава съгласие Община-
та да участва като партньор на КНСБ в проект „Шанс за работа - 2016”. Проектът
се осъществява чрез Националната програма за заетост и неговата цел е ускоря-
ване прехода от безработица към заетост чрез активиране и подобряване на при-
годността за заетост на безработни лица над 50 години и безработни младежи до
24 години. След подбор, в периода 21.03.-17.05. т.г. по проекта е извършено обу-
чение на 45 безработни от Добрич (и 15 от Крушари) по професия „Болногледач“.
Партньорите по проекта осигуряват стажуване на успешно завършили курса на
обучение в рамките общо на 10%. Стажуването (с трудов договор) е започнало от
01.06. и е със срок до 31.08. т.г., като в Добрич 2 души са назначени в Дом стари
хора, 1 болногледач в Дневен център за възрастни с увреждания и 1 в МБАЛ -
Добрич АД.

5. Следващото – Решение 3-8 от м. декември 2015 г. – е насочено също към социал-
ната сфера. С него ОбС подкрепя целите и заложените проектни дейности на про-
ект „Подкрепи ме” по процедура „Независим живот”, схема „Помощ в дома” на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
Реализирането на проект „Подкрепи ме” стартира на 21.06.2016 г. Общата сума на

безвъзмездната финансова помощ е в размер на 500 000 лв. Общата цел на проекта е
създаване на устойчив модел за осигуряване достъп до дългосрочна здравно-социална
грижа чрез предоставяне на интегрирани услуги за подобряване качеството на живот на
хора с увреждания и възрастни над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за
самообслужване и са в риск от социална изолация. Освен това проектът цели надграж-
дане на постигнатите добри резултати по схема „Алтернативи”, операция „Помощ в до-
ма” и процедура „Нови алтернативи” чрез широк обхват и спектър на дейности.
Специфичните цели на проекта са:
- Подобряване достъпа до основни социални и здравни услуги, постигане на независи-
мост и социална интеграция за възрастни и хора с увреждания;
- Създаване на условия за независим живот на 110 лица с увреждания, в т.ч. и деца с ув-
реждания и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслуж-
ване или в риск от социална изолация;
- Преодоляване на последиците от социално изключване и бедността;
- Създаване на 50 работни места в сектора на социалната икономика;
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- Връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с
увреждания.
Потребители на интегрирани почасови социални услуги могат да бъдат хора с уврежда-
ния, в т.ч. и деца с увреждания и техните семейства, както и хора над 65 г., които са в
частична или пълна невъзможност за самообслужване или в риск от социална изолация.
Проектът е с продължителност 21 месеца – от м. юни 2016 г. до м. март 2018 г., като
предоставянето на интегрираната услуга започва три месеца след сключването на дого-
вора и продължава 18 месеца.

6. Решение 3-20 от м. декември 2015 г. е за подкрепа на проектно предложение за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Осигуряване фун-
кционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове”
– по Оперативна програма „Добро управление”, приоритетна ос 4 „Техническа
помощ за управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ)”. Изготвеното проектно предложение е депозирано в срок, оценено и
одобрено. Проектът „Развитие на Областен информационен център – Добрич” е
на стойност 299 245 лв. със срок за изпълнение м. декември 2015 г. – м. декември
2018 г. Неговата основна цел е разпространение на информация относно полити-
ките на ЕС, споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на
ЕСИФ. Областният информационен център работи в сградата на общинска адми-
нистрация.

7. С Решение 3-22 от м. декември 2015 г. Общински съвет дава съгласие общината
да кандидатства за финансиране пред Министерството на труда и социалната по-
литика по проект „Красива България”, мярка М01 „Подобряване на обществената
среда в населените места”, за обект „Художествена галерия град Добрич - подмя-
на на дограма”, като одобрява и съфинансиране в размер на 50% от общата стой-
ност на проекта. Проектното предложение е изготвено и депозирано в срок. След
процедура по оценяване то е одобрено. Проектът е на обща стойност 130 000 лв. с
период на изпълнение м. март – м. декември 2016 г.

8. Решение 3-24 от м. декември 2015 г. е в подкрепа на проектно предложение „За
равен шанс на децата” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”. Неговата цел е да продължи предоставянето на
интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0-7 г. от уяз-
вими групи, деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.
Проектното предложение (на стойност 658 200 лв.) е разработено и депозирано в
срок. Процедурата по оценяване е приключила и предстои сключване на договор,
след което ще стартира и изпълнението на проекта.

9. С Решение 5-9 от м. февруари 2016 г. Общински съвет дава съгласие общината да
кандидатства с проектно предложение „Интегриран проект за подобряване на
водния сектор в град Добрич” – фаза І, за финансиране по приоритетна ос 1 „Во-
ди” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” и одобрява схемата за
(съ)финансиране в етапите на изпълнение. Проектното предложение е депозирано
в срок и понастоящем е в процедура по оценяване.
Със следващите три решения от м. февруари 2016 г. Общински съвет дава съгла-

сие за кандидатстване на общината с проекти по Програма INTERREG V-A Румъния –
България 2014-2020 г. и участие със собствен финансов принос от по 2% от общия до-
пустим бюджет на съответния проект:

10. (1) Решение 5-21 е относно проект за оптимизиране на публичните услуги чрез
електронно управление, координиране и мониторинг на образователната система.
Изготвено и депозирано в срок е проектно предложение с наименование „Цен-
ности и умения в едно общество, основано на знанието” на обща стойност
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836 274 лв., в партньорство с румънска образователна институция. Целта е да се
увеличи капацитета на сътрудничеството и ефективността в ТГС региона в об-
ластта на образованието и работа с деца в риск чрез семинари, обучения, програ-
ми, прилагане на мрежа, на уеб платформа. Проектното предложение е в проце-
дура по оценяване.

11. (2) Решение 5-22 е относно проект за модернизиране на публичните услуги чрез
обособяване на оборудван дигитализационен център и внедряване на единна ин-
тегрирана система за управление на архива на Община град Добрич. Проектното
предложение не е депозирано, тъй като румънският партньор се е оттеглил, а на-
личието на партньорство е главно условие за всеки проект по трансгранично сът-
рудничество.

12. (3) Решение 5-25 е относно проект за изграждане на интелигентна система за мо-
ниторинг и сигурност на общината. Проектното предложение с наименование
„Подобряване на обществените услуги и сигурността на гражданите на общините
Добрич и Бистрет” е изготвено и депозирано в срок. Общата стойност на проекта
е 1 368 694 лв. С него се цели подобряване на трансграничното сътрудничество и
координация на границите и се предвижда разработване на интелигентни системи
за контрол и сигурност на гражданите, живота и имуществото. Проектното пред-
ложение е в процедура по оценяване.

13. С Решение 6-6 от м. март 2016 г. Общински съвет дава съгласие общината да
кандидатства в партньорство с проект по Оперативна програма „Наука и образо-
вание за интелигентен растеж” 2014-2020, приоритет 3 „Образователна среда за
активно социално приобщаване” с насоченост към маргинализирани общности,
вкл. роми, процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. В изпълнение
на решението е изготвено проектно предложение на стойност 354 562 лв. с наи-
менование „Богатство на различията”. То е депозирано в срок и понастоящем е в
процедура по оценяване.

14. С Решение 7-29 от м. април 2016 г. Общински съвет подкрепя Регионален исто-
рически музей – Добрич да подаде мотивирано искане до Министерство на кул-
турата за финансиране на дейност „Реконструкция по автентични данни и адап-
тация за творчески дейности на къща-музей „Адриана Будевска”. Искането до
Министерство на културата е изпратено, като преди това е изпратено и искане за
разрешение на дейността от Националния институт за недвижимо културно нас-
ледство (НИНКН), тъй като Къщата е паметник на културата. От Министерство
на културата, с писмо техен изх. № 45-00-196 от 08.06.2016 г. на този етап е нап-
равен отказ поради това, че не е приключила съгласувателната процедура с
НИНКН.

ІІІ. Други решения

1. С Решение 3-13 от м. декември 2015 г. ОбС приема Годишна програма за раз-
витие на читалищната дейност в общината за 2016 г., като възлага, четирите
читалища да представят до края на м. януари 2016 г. актуализирани програми
с акцент върху нови, креативни форми за организиране на прояви. В указания
срок не са постъпили актуализирани, обновени програми на читалищата.

2. С Решение 4-30 от м. януари 2016 г. ОбС възлага на комисия да предложи ак-
туализация на реда и условията на Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от общинския бюджет и определя 4
общински съветници в комисията. В изпълнение на решението, със Заповед №
126/04.02.2016 г. е сформирана 9-членна комисия, която разработи проект на
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нов Ред и условия за тази общинска програма. Те са внесени на заседанието на
ОбС през м. март т.г. и са приети с Решение 6-18. Програмата е действаща съ-
образно новите ред и условия, решението е изпълнено.

3. Със свои решения по протокол № 7 от м. април 2016 г. Общински съвет прие-
ма годишния финансов отчет и баланса за 2015 г. на търговските дружества
със 100% общинско участие и освобождава от отговорност за дейността им
през 2015 г. управителите. С Решение 7-21 определя разпределението на ба-
лансовата печалба след данъчно облагане за „Жилфонд инвест” ЕООД: 50%
дивидент и 50% за общи резерви. С Решение 7-22 определя разпределението
на балансовата печалба след данъчно облагане за „Столове” ЕООД по същия
начин: 50% дивидент и 50% за общи резерви. В изпълнение на решението
дружество „Жилфонд инвест” е внесло дивидент в размер на 12 850,50 лв.
(първа вноска, срокът за втора вноска в същия размер е до 30.09.т.г.), а „Сто-
лове” ЕООД е внесло съответно 5 583,38 лв.

4. С Решение 7-27 от м. април 2016 г. ОбС приема за сведение информацията за
финансово-икономическите резултати за 2015 г. на дружествата с дялово
участие на общината и определя начина на гласуване на представителите на
общината в Общите събрания относно приемане на информациите за годиш-
ните счетоводни отчети за 2015 г., за освобождаване от отговорност на члено-
вете на управителните органи, за отчисляване на дивидент за 2015 г. за прик-
лючилите на печалба дружества – минимум 50 % от печалбата след данъчно
облагане (с две изключения: „ДКЦ – І - Добрич” ООД, където да се насочи
във фонд „Общи резерви” и се използва за вноска по изплащането на дигита-
лен мамограф; МБАЛ – Добрич АД – за фонд „Резервен” и за изплащане на
част от непокрита загуба от предходни години). Съгласно решение на Общото
събрание на акционерите на ЦБК АД дружеството ще внесе дивидент в размер
на 978,86 лв. (срокът съгласно ТЗ е до 11.08.2016 г.). Съгласно решение на
Общото събрание на „Добрички панаир” АД дружеството ще внесе дивидент
в размер на 5 068,64 лв. (срокът е до 17.09.2016 г.).

5. С Решение 8-8 от м. май 2016 г. Общински съвет дава съгласие за членство и
участие на общината в учредяване на Организацията за управление на Вар-
ненски Черноморски туристически район. Решението на Общински съвет е
изпратено с наше писмо рег. № 92-00-89/16.06.2016 г. до Варненската турис-
тическа камара – координатор на дейността по създаване на организацията
пред Министерството на туризма.

Приет с решение № 10-2 от 26.07.2016 година
на Общински съвет град Добрич


