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проведено на 25 юни 2019 година 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 50/25 юни 2019 година 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 50 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 юни 2019 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в 

България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация 

на проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, Договор 

BG16RFOP001-1.011-0006-С01, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50 – 1: 
 

(Изм. с решение № 7-1 от 16.04.2020 г., изм. с решение № 15-8 от 24.11.2020 г. в частта 

„Условия на погасяване“) 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 17 от Закона за общинския дълг, дава съгласие: 

 

1. Община град Добрич да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция и 

благоустрояване на градската среда в Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0006-

С01”, финансиран от Оперативна програма ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“,  при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – до 2 919 083 (два милиона деветстотин и 

деветнадесет хиляди и осемдесет и три) лева; 

 Валута на дълга – лева;  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- (Изм. с реш. 7-1 от 16.04.2020 г., изм. с реш. № 15-8 от 24.11.2020 г.) Срок на 

погасяване – до 25.06.2021 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване; 

-  Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия 

орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-

0006-С01 и/или от собствени бюджетни средства. 



 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 %; 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

 Начин на обезпечение на кредита: 

-   Учредяване на залог върху вземанията на Община град Добрич по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.011-0006-С01, сключен с Управляващия орган 

на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, 

т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 

взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 

Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА” -  34; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Иво Пенчев)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                  (Виолета Йончева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     (Анжелика Николова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 50/25 юни 2019 година 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 50 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 юни 2019 година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в 

България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация 

на проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион 

Меджидия – Добрич“ ROBG439, финансиран от Програма Интеррег V-А Румъния – 

България. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50 – 2: 
(Изм. с решение № 10-13 от 30.06.2020 г. в частта „Условия на погасяване“) 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 17 от Закона за общинския дълг, дава съгласие: 

1. Община град Добрич да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на връзката с 

TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ ROBG439, финансиран 

от Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния – България, 

приоритетна ос 1, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – до 6 000 000 (шест милиона) лева; 

 Валута на дълга – лева; 

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

 Условия за погасяване:  

- (Изм. с реш. 10-13 от 30.06.2020 г.) Срок на погасяване – до 26.09.2022 г., с 

възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 

орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 39246/04.04.2018 г., 

Договор за национално съфинансиране № РД-02-29-210/21.05.2018 г. и/или от 

собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 %; 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 



 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община град Добрич по Договор за 

безвъзмездна помощ № 39246/04.04.2018 г., сключен с Управляващия орган на 

съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;  

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община град Добрич, 

по която постъпват средствата по проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в 

трансграничния регион Меджидия – Добрич“ по Договор за безвъзмездна помощ № 

39246/04.04.2018 г., Договор за национално съфинансиране № РД-02-29-210/21.05.2018 

г. и Партньорско споразумение от 31.01.2018 г.; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи 

настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ 

до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община 

град Добрич по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, 

включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 

която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА” -  32; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Иво Пенчев)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                  (Виолета Йончева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     (Анжелика Николова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 50/25 юни 2019 година 

ПРОТОКОЛ 

№ 50 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 юни 2019 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община 

(ОУПО) на град Добрич за ПИ 72624.475.114 и проект на Подробен устройствен план - 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) на същия в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50 – 3: 

 

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 

124, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 134, ал. 3, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от 

ЗУТ, разрешава изработване на:  

 

1. Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град 

Добрич за ПИ 72624.475.114 в землището на град Добрич за промяна от ЗЕМЕДЕЛСКА 

ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ НИВА в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ „Оо“, с устройствени показатели 

Пзастр. до 60%, Кинт до 1,5, Н до 12 м. 

2. Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на 

същия Поземлен имот, с устройствени показатели, съгласно предвидените от ОУП за 

тази устройствена зона. 

 

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно закона действия по изпълнение на решението. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА” -  34; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Иво Пенчев)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                  (Виолета Йончева) 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     (Анжелика Николова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 50/25 юни 2019 година 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 50 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 юни 2019 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Промяна предназначението на жилище във връзка с обезщетение за отчужден и завзет 

през 1987 г. жилищен имот, находящ се на адрес: град Добрич, ул. „Боряна” № 36, 

собственост на Радан Христов Янкулов и Катя Андонова Янкулова. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50 – 4: 

 

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 

42, ал. 2 от ЗОС и чл. 3, ал. 2  и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване 

на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от 

общинския жилищен фонд на Община град Добрич, променя предназначението на 

посоченото жилище, а именно: самостоятелен обект в сграда, представляващ 

апартамент № 21, вх. А, ж.к. „Христо Ботев” № 9, кв. 1, парцел XI, пл. № 915, състоящо 

се от три стаи, кухня, сервизни помещения и балкони с площ от 82,95 кв. м, избено 

помещение № 5 с площ от 3,04 кв. м, съгласно Акт за общинска собственост № 

668/30.04.1998 г., вписан под Акт № 78, том XXV, вх. рег. № 11569/12.07.2005 г. на СВ 

– Добрич, съобразно потребностите на общината: 

От жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди в жилище за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 

отчуждени за общински нужди. 
 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно 

закона действия по изпълнение на решението.  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА” -  36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Иво Пенчев)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                  (Виолета Йончева) 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     (Анжелика Николова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 50/25 юни 2019 година 

ПРОТОКОЛ 

№ 50 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 юни 2019 година 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Одобряване на Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за 

„Разширение на гробищен парк“ на град Добрич.  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50 – 5: 

 

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 11 от 

ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от ЗОС, одобрява Проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич за Поземлени 

имоти (ПИ) 72624.433.10; 72624.433.11; 72624.433.12; 72624.433.169; 72624.433.171; 

72624.433.172; 72624.433.14; 72624.433.15; 72624.433.16; 72624.433.17; 72624.433.143; 

72624.433.71; 72624.433.75; 72624.433.76; 72624.433.77; 72624.433.81; 72624.433.82; 

72624.433.83; 72624.433.84; 72624.433.85; 72624.433.86; 72624.433.87; 72624.433.88; 

72624.433.26; 72624.433.27; 72624.433.159 (общински път); 72624.433.31; 72624.433.32; 

72624.433.33; 72624.433.165; 72624.433.166; 72624.433.167; 72624.433.168; 72624.433.127; 

72624.433.128; 72624.433.129; 72624.433.130; 72624.433.43; 72624.433.73; 72624.433.44; 

72624.433.131; 72624.433.132; 72624.433.133; 72624.433.134; 72624.433.46; 72624.433.47; 

72624.433.48; 72624.433.49; 72624.433.160 (общински път); 72624.433.58; 72624.433.59; 

72624.433.135; 72624.433.136; 72624.433.137; 72624.433.138; 72624.433.124; 72624.433.125; 

72624.433.126; 72624.433.61; 72624.433.62; 72624.433.92; 72624.433.93; 72624.433.94; 

72624.433.91; 72624.433.90; 72624.433.89; 72624.433.67; 72624.433.97; 72624.433.98; 

72624.433.99; 72624.433.100; 72624.433.123; 72624.433.69; 72624.433.70; 72624.433.101; 

72624.433.102; 72624.433.103; 72624.433.104; 72624.433.105; 72624.433.106; 72624.433.107; 

72624.433.161 (общински път); 72624.433.108; 72624.433.109; 72624.433.110; 72624.433.111; 

72624.433.112; 72624.433.113; 72624.433.114; 72624.433.115; 72624.433.116; 72624.433.117; 

72624.433.118; 72624.433.119; 72624.433.120; 2624.433.121; 72624.433.122; 72624.433.159 

(общински път) в землището на град Добрич. 

II.  Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 

от ЗМСМА и чл. 21, ал. 8 от ЗОС, разпорежда предварително изпълнение на плана по т. I. 

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно 

закона действия по изпълнение на решението. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА” -  36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Иво Пенчев)  

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                  (Виолета Йончева) 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     (Анжелика Николова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 50/25 юни 2019 година 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 50 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 юни 2019 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Издаване на Запис на Заповед по Договор за безвъзмездна финансова помощ № от 

ИСУН – BG16RFOP001-1.011-0005-C01 – „Реконструкция и обновяване на 

образователна инфраструктура в Добрич – I“, по Оперативна програма „Региони в 

растеж 2014-2020 г.“, процедура на директно предоставяне № BG16RFОP001-1.011 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – 

Добрич“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50 – 6: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

възлага на Кмета на Община град Добрич да издаде Запис на Заповед, неотменимо и 

безусловно, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки 

от какъвто и да било характер, приложима към пакет документи – част от авансово 

искане за плащане към Управляващия орган по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0005-С01, по проект 

„Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич – I“, 

платим на предявяване за сумата 2 167 557,57 лева (два милиона сто шестдесет и 

седем хиляди петстотин петдесет и седем лева и петдесет и седем стотинки), за срок до 

четири месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА” -  37; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Иво Пенчев)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                  (Виолета Йончева) 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     (Анжелика Николова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 50/25 юни 2019 година 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 50 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 юни 2019 година 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Обявяване на 25 септември 2019 г. (сряда) за празничен и неприсъствен на територията 

на Община град Добрич.   

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50 – 7: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА: 

 

1. Обявява еднократно деня 25 септември 2019 г. (сряда) за празничен и 

неприсъствен на територията на Община град Добрич.  

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно 

закона действия по изпълнение на решението.  

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА” -  37; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Иво Пенчев)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                  (Виолета Йончева) 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     (Анжелика Николова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 50/25 юни 2019 година 

ПРОТОКОЛ 

№ 50 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 юни 2019 година 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.1057, по КККР на град  

Добрич, находящ се на ул. „Хан Тервел“ № 160. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 50 – 8: 

 

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 

8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година в част 

ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 7. Прекратяване на съсобственост 

с:  дворно място с площ  54.00 кв. м, представляващо 54/354 кв. м в идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 72624.604.1057 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Хан Тервел“ № 160.  

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 

36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, 

ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 

град Добрич и Росен Стоянов Йорданов, чрез продажба частта на общината, а именно 

дворно място с площ 54.00 кв. м, представляващо 54/354 кв. м в идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 72624.604.1057 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Хан Тервел“ № 160, за 

сумата 5 218.00 (пет хиляди двеста и осемнадесет) лева или 96.63 лв./кв. м, без включен 

ДДС.  

Данъчната оценка на частта на общината е 1 215.00 (хиляда двеста и петнадесет) 

лева. 

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно закона действия по изпълнение на решението.   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА” -  36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Иво Пенчев)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                  (Виолета Йончева) 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     (Анжелика Николова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 50/25 юни 2019 година 

ПРОТОКОЛ 

№ 50 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 юни 2019 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка 

към жилище в УПИ І-189 в кв. 620 по Кадастрален и ПРЗ на ЖК „Русия 3, 4” на град 

Добрич”. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50 – 9: 

 

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 

38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да 

се учреди на Атанас Димитров Атанасов от град Добрич, безсрочно, възмездно 

право на пристрояване върху 39.92 (тридесет и девет и 0.92) кв. м в общински имот 

ПИ 72624.616.189 по КККР на град Добрич с площ 440.00 кв. м, идентичен с УПИ І-189 

в кв. 620, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на ЖК „Русия 

3, 4” на град Добрич, находящ се на ул. „Баба Парашкева“ № 12, актуван с АОС № 

5438/23.05.2019 г., вписан под № 84, том XI, вх. регистър № 4379/29.05.2019 г. към 

собствената му жилищна сграда с идентификатор 72624.616.189.2 по КККР на град 

Добрич, по одобрен инвестиционен проект, за сумата от 3 126.00 (три хиляди сто 

двадесет и шест) лева. 
Данъчната оценка на правото на пристрояване върху 39.92 (тридесет и девет и 

0.92) кв. м е 2 110.80 (две хиляди сто и десет и 0.80) лева.  

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно 

закона действия по изпълнение на решението.   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА” -  35; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Иво Пенчев)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                  (Виолета Йончева) 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     (Анжелика Николова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 50/25 юни 2019 година 

ПРОТОКОЛ 

№ 50 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 юни 2019 година 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище във връзка с одобрен 

проект за обект: „Преустройство на част от апартамент в салон за красота в УПИ IV в кв. 38 по 

ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 50 – 10: 

 

1. Общински  съвет  град  Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 9, т. 2 от ЗОС, допълва Годишнта програма за управление и разпореждане с имотите -  

общинска собственост за 2019 година в част II. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА, т. 5.1. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване, на 

основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС със следния имот: 

- УПИ IV, кв. 38, предвиден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на 

град Добрич, представляващ поземлен имот № 72624.623.4457 по КККР на град Добрич с площ 

1 041.00 кв. м. 

2.  Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 

от Закона за общинската собственост, чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се учреди на Любомир 

Денков Райчев от град Добрич, безсрочно, възмездно право на пристрояване върху 6.22 

(шест и 0.22) кв. м в общински поземлен имот с идентификатор 72624.623.4457 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със заповед  № РД-18-

15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-3694 от 05.04.2019 г. на 

Началника на СГКК - град Добрич, с площ 1 041.00 (хиляда четиридесет и един) кв. м, 

идентичен с УПИ IV в кв. 38, предвиден „за жилищно строителство” по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на 

град Добрич, приет и одобрен с Решение № 38-3 от 31.01.2006 г. на Общински съвет град 

Добрич, находящ се на ул. „Кирил и Методий” № 32, актуван с акт за частна общинска 

собственост АОС № 5435/16.05.2019 г., вписан под № 12, том XI, вх. регистър № 

4230/23.05.2019 г.,  за изграждане на външно стълбище към собствения му апартамент № 

2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.4457.1.5 по 

КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Кирил и Методий” № 32, вх. Б, ет. 1, по одобрен 

инвестиционен проект, за сумата от 990.00 (деветстотин и деветдесет) лева. 

Данъчната оценка на правото на пристрояване върху  6.22 (шест и 0.22) кв. м е 832.70 

(осемстотин тридесет и два и 0.70) лева.  

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона 

действия по изпълнение на решението.   

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА” -  31; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Иво Пенчев)  

ПРОТОКОЛЧИК:                 (п) 

                  (Виолета Йончева) 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     (Анжелика Николова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 50/25 юни 2019 година 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 50 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 юни 2019 година 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI - за 

„Озеленяване“ в кв. 8 на ПЗ „Север“ (изграждане на пътна връзка) във връзка с 

разрешаване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI за „ПСД“ в същия квартал.  

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50 – 11: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 

131, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ:  

 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI - 

за „Озеленяване“ в кв. 8 на ПЗ „Север“ (изграждане на пътна връзка) във връзка с 

разрешаване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI за „ПСД“ в същия квартал. 

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно 

закона действия по изпълнение на решението.   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА” -  36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Иво Пенчев)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                  (Виолета Йончева) 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     (Анжелика Николова) 


