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проведено на 26 януари 2021 година 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Попълване състава на Постоянни комисии. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 1: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация: 

 

 1. Избира Иван Димитров Иванов за член на ПК „Транспорт и екология”; 

 

 2. Избира Иван Димитров Иванов за член на ПК „Бюджет, финанси и данъчна 

политика”. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто 

шестмесечие на 2020 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 2: 

 

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

27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация приема Отчета за дейността на съвета и на неговите комисии през 

второто шестмесечие на 2020 г. (Приложение).  

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 
 



Приложение 

 

 

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии 

през второто шестмесечие на 2020 г. 

   

 

І. Заседания на Общинския съвет. Изпълнение на решения. Контрол. 

 

Обща информация за заседанията на ОбС  

 

 През второто полугодие на 2020 г. Общински съвет проведе шест заседания – 

пет редовни и Тържествената сесия на 25.09.2020 г.  

 В организацията на дейността на Общински съвет и на неговите комисии се 

наложиха и бяха предприети адекватни промени. Всички заседания на Съвета, както и 

заседанията на Постоянните и други комисии се провеждаха при стриктно спазване на 

мерките. Във връзка с изискванията за дистанция нямаше възможност за ползване и на 

системата за електронно гласуване. Предвид високата заболеваемост последните 

месеци заседанието на Общински съвет град Добрич за месец декември, както и някои 

от Постоянните комисии бяха проведени онлайн, чрез специализиран софтуер (Webex). 

Въпреки всичко гражданите на Добрич не бяха лишени от възможността да следят 

работата ни - всички заседания на Общински съвет бяха предавани онлайн в интернет, 

всички съществени дейности бяха отразявани и от медиите. 

 Може да се обобщи, че съвместните усилия на общинските съветници и на 

администрацията допринесоха за досегашно справяне с предизвикателствата на 

епидемиологичната обстановка и осигуриха нормалния ход на общинските дейности. 

Общото време на работа по време на заседанията на Общински съвет бе 21 часа. 

Необходимият кворум беше налице - средно по 36 общински съветници 

присъстваха/участваха в заседание. 

Гласуваният дневен ред на заседанията включи общо 128 докладни записки с 

предложения, проекти на нормативни и програмни документи, отчети, информации. 

Други седем от подготвените докладни бяха оттеглени от вносителя преди гласуване на 

дневния ред, а три са оттеглени след разисквания по време на сесия. След обсъждане на 

материалите в Постоянните комисии и на заседанията си, през отчитания период 

Общински съвет взе 126 решения.   

 

 

Изпълнение на решения 

 

 

 С Решение 5-33 от м. февруари 2020 г. Общински съвет създаде Временна 

комисия с мандат до края на мандата на ОбС, която да изготви Стратегия за 

поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията 

на Община град Добрич. Съставът на комисията включва 5 общински съветника 

и 4 представители на администрацията. 

 Членовете на Временната комисия от страна на администрацията са определени 

със Заповед №460/10.04.2020 г. на Кмета на общината. Комисията е провела две 

заседания – на 12.05.2020 г. и 08.07.2020 г. На тях са обсъдени съдържанието и 

структурата на Стратегия за поддържане и опазване на чистотата и управление на 

отпадъците на територията на Община град Добрич. По време на заседанието 



Временната комисия се обедини около няколко предложения, които да бъдат включени 

в Стратегията. Предстои окончателно приемане на съдържанието ѝ. 

 

 

 

Контрол за законосъобразност съгласно Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и Закона за администрацията 

 

И през този отчетен период всички актове на ОбС са изпращани в 7-дневен срок 

от приемането им на Кмета на общината и на Областния управител и са оповестявани 

на населението чрез средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет 

страницата на общината съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА. 

  

Във връзка с правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА Кметът на общината 

не е връщал за ново обсъждане Решение или оспорил пред съда актове (решения) на 

ОбС. От друга страна, също не е имало случай Общински съвет да отмени 

административен акт, издаден от Кмета на общината, който противоречи на акт, приет 

от съвета, както и да оспори акт пред съда – във връзка с правомощията на съвета по чл. 

45, ал. 2 от ЗМСМА  

От страна на Общински съвет няма отменен административен акт, издаден от Кмета на 

общината, който да противоречи на акт, приет от съвета, както и няма оспорен такъв 

акт пред съда – във връзка с правомощията на съвета по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.  

 

Съобразно правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 т. 5 и чл. 32, 

ал. 2 от Закона за администрацията, през периода Областният управител не е връщал за 

ново обсъждане наши решения/части от решения. 

 

Питания на съветниците. Участие на гражданите 

 

През второто шестмесечие на 2020 г. са отправени две питания към Кмета от 

страна на общински съветници, съгласно правото им по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА. 

Предоставени са два отговора.  

Необходимостта от съблюдаване на мерките за противодействие на COVID – 19  

неизбежно и обективно се отразиха на гражданското участие. Така през второто 

шестмесечие на годината няма изказвания на граждани по време на заседание, към 

обсъжданията по съответната точка от дневния ред, а в края на заседание само 1 - в 

съответствие с предоставените чрез нашия Правилник възможности.  

 

ІІ.  Работа на Постоянните комисии. Участие на съветниците в други комисии/ 

      работни групи 

 

През вторите шест месеца на годината бяха проведени 54 заседания на 

Постоянните комисии, на които общинските съветници разгледаха материалите за 

заседанията на съвета по компетентност, както и постъпили искания, сигнали, жалби, 

възражения и др. от граждани и юридически лица. Изразените от ПК становища са 

общо 449, в това число относно 35 искания/писма от граждани и юридически лица.  

 

През отчитания период общински съветници участваха и в редица заседания на 

Временни и други комисии и работни групи: 



- едно заседание на Комисията за изготвяне на Стратегия за поддържане и 

опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на 

Община град Добрич, сформирана с Решение 5-33/28.02.2020 г.; 

- три заседания на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“, избран с 

Решение 33-28 от 24.04.2018 г. на Общински съвет; 

- едно заседание на Комисията по предложенията за удостояване с почетни 

отличия на Община град Добрич; 

- едно заседание на Експертната комисия за финансово подпомагане на 

книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич; 

- три заседания на Комисията за разглеждане, одобряване и мониториране на 

проектите по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза 

на местната общност от бюджета на Община град Добрич; 

- едно заседание на Комисията по Програмата за реализация на 

благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост с 

участие на местното население, 2019 – 2023 г.; 

- три заседания на Комисията за разглеждане на заявления за финансово 

подпомагане по реда на чл. 10, ал. 1 от Правилника за отпускане на 

финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни 

проблеми; 

- едно заседание на Временната комисия за подготовка проект на Правилник 

за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, сформирана с 

решение 1-3 от 07.11.2019 г. на Общински съвет. 

 

ІІІ. Участие на общински съветници в различни форуми и прояви 

 

- Мая Димитрова 24 – 25.07.2020 г. – участие в заседание на Управителен 

съвет и Контролен съвет на НАПОС – РБ в гр. Велико Търново. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през второто 

шестмесечие на 2020 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 3: 

  

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

44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68а, 

ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приема Отчет 

за изпълнение на решенията през второто шестмесечие на 2020 г. (Приложение). 

  
 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



Приложение 

 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич 

от страна на общинската администрация  

за второто шестмесечие на 2020 г. 
 

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

имущество 

 

1. Решения, касаещи концесии: 

 

Решение на ОбС  Обект на решението изпълнение 

РЕШЕНИЕ 11– 10: 

ОбСР-11/ 28.7.2020 

г. 

Изменение на 

договор №49 от 

11.11.2004 г., за 

предоставяне на концесия 

върху имот, публична 

общинска собственост: 

„Сиропчийница“, находящ 

се в АЕМО „Стария 

Добрич“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Решение 11-10 от м. юли 2020 г. 

Общински съвет приема отправеното от 

концесионера „ХИДРО–СТРОЙ–

МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Добрич 

предложение за изменение на договор 

№49 от 11.11.2004 г. за предоставяне на 

концесия върху имот, публична 

общинска собственост: 

„Сиропчийница“, находящ се в АЕМО 

„Стария Добрич“, град 

Добрич.Концесионерът е уведомен за 

решението на ОбС. 

Съставено и подписано е допълнително 

споразумение от 14.08.2020 г. за 

изменение на концесионния договор. 

Обявлението за изменение на 

възложената концесия е публикувано в 

електронния сайт на Държавен вестник, 

отразено е в Националния концесионен 

регистър и в Концесионния регистър на 

общинския сайт. Решението е 

изпълнено. 

РЕШЕНИЕ 11 – 9: 

ОбСР-11/28.7.2020 г 

Изменение на 

концесионен договор №25 

от 26.05.2003 г., за 

предоставяне на концесия 

върху имот, публична 

общинска собственост: 

„Кръчма“, находящ  се  в  

АЕМО  „Стария Добрич“ 

Концесионерът е уведомен за 

решението на ОбС с писмо наш изх. 

рег. индекс № 70-00-1628 от 11.08.2020 

г., получено от Лидия Спасова на 

13.08.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 12 –13: 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

 

 

Годишен отчет за 2019 г. 

на Кмета на Община град 

Добрич, за изпълнението 

на „Плана за действие за 

общинските концесии за 

периода 2018-2020 г. на 

Община град Добрич“ и 

на концесионните 

С решение № 12 – 13  от 16.09.2020 

година, Общински съвет град Добрич 

одобри годишния отчет относно 

осъществената концесионна дейност 

през 2019 г. в Община град Добрич и 

изпълнението на концесионните 

договори.  

За всеки концесионен договор е 



договори. 

 

 

попълнен електронен формуляр по 

образец на информация за 

изпълнението на концесионен договор, 

одобрен от Министерския съвет. 

Изпратени са в Националния 

концесионен регистър електронни 

формуляри за всеки концесионен 

договор, попълнени с информация за 

изпълнението им. 

РЕШЕНИЕ 12 –12: 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

 

 

Включване на проекти за 

концесии в плана за 

действие и приемане на 

план за действие за 

общинските концесии за 

периода 2021 г. – 2027 г. 

на Община град Добрич 

С решение № 12 – 12  от 16.09.2020 

година, Общински съвет град Добрич 

прие План за действие за общинските 

концесии за периода 2021 – 2027 г. на 

Община град Добрич.  

Планът за действие за общинските 

концесии е публикуван в Националния 

концесионен регистър и сайта на 

Община град Добрич. 

 

2. Решения за продажба на имоти общинска собственост и прекратяване на 

съсобственост  

 

Решение на ОбС   Обект на решение Търг  изпълнение 

РЕШЕНИЕ № 46 – 19: 

ОбСР-46/26.02.2019 г. 

Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 72624.621.361 с 

площ 922,00 кв. м, находящ се 

в жк „Добротица“  

Търг 

№2/09.04.2019 г. 

№6/06.06.2019 г. 

№12/12.12.2019 

г. 

№1/10.03.2020 г. 

№3/29.07.2020 г. 

№4/01.09.2020 г. 

№7/18.11.2020 г. 

Не е продаден 

РЕШЕНИЕ № 46 – 19: 

ОбСР-46/26.02.2019 г. 

 

 

Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 72624.621.365 

находящ се в жк „Добротица“  

Търг 

№2/09.04.2019 г. 

№6/06.06.2019 г. 

№12/12.12.2019 

г. 

№1/10.03.2020 г. 

№3/29.07.2020 г. 

Сключен Договор 

за продажба 

№783/01.09.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 4 – 20:  

ОбСР-4/28.01.2020 г 

 

Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 72624.618.266, с 

площ 883,00  кв. м, находящ се 

в жк „Балик“  

Търг № 

№1/10.03.2020 г. 

№3/29.07.2020 г. 

Не е продаден 

РЕШЕНИЕ 4 – 21:  

ОбСР-4/28.01.2020 г 

Продажба на нежилищен имот 

- самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 

72624.622.4289.1.82 по КККР на 

град Добрич, находящ се на 

бул. „Добричка епопея“ № 10, 

Търг № 

№1/10.03.2020 г. 

№3/29.07.2020 г. 

Не е продаден 



ет. -1 по реда на ЗОС 

РЕШЕНИЕ 5 – 10: 

ОбСР-5/28.02.2020 г. 

Продажба на поземлен имот 

с идентификатор 

72624.609.1831 по КККР на 

град Добрич, находящ се на 

ул. „Хайдут Пейо” № 2 

Търг № 

№3/29.07.2020 г. 

№4/01.09.2020 г. 

Не е продаден 

РЕШЕНИЕ 5 – 13: 

ОбСР-5/28.02.2020 г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.602.557, по КККР 

на гр. Добрич, находящ се на ул 

„Княз Ал. Батенберг“ № 44. 

 Сключен Договор 

№312/27.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 5 – 14: 

ОбСР-5/28.02.2020 г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.902.209, по КККР 

на гр. Добрич, находящ се в 

„Гаази баба“. 

 Сключен Договор 

№313/23.04.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 8 – 10: 

ОбСР-8/28.04.2020 г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.602.1076, по КККР 

на гр. Добрич, находящ се на ул 

„Момчил войвода“ № 11. 

 Сключен Договор 

№314/20.05.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 8 – 11: 

ОбСР-8/28.04.2020 г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.602.851, по КККР 

на гр. Добрич, находящ се на ул 

„Маяк“ № 15. 

 Сключен Договор 

№315/01.06.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 9 – 2: 

ОбСР-9/26.05.2020 г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.602.801, по КККР 

на гр. Добрич, находящ се на 

бул „Добруджа“ № 182. 

 Сключен Договор 

№318/02.07.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 9 – 7: 

ОбСР-9/26.05.2020 г. 

Продажба на имот - общинска 

собственост 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.604.1010, 

с площ 337,00 кв. м, находящ се 

на ул. „Катюша“ 

Търг 

№3/29.07.2020 г. 

№4/01.09.2020 г. 

Не е продаден 

РЕШЕНИЕ 9 – 7: 

ОбСР-9/26.05.2020 г 

Продажба на имот - общинска 

собственост 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.604.1011, 

с площ 251,00 кв. м, находящ се 

на ул. „Св. Павел Атанасов“ 

Търг 

№3/29.07.2020 г. 

№4/01.09.2020 г. 

Не е продаден 

РЕШЕНИЕ 9 – 9: 

ОбСР-9/26.05.2020 г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.623.4555, по КККР 

на гр. Добрич, находящ се на ул 

„Кирил и Методий“ № 58. 

 Сключен Договор 

№316/19.06.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 9 – 10: 

ОбСР-9/26.05.2020 г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.906.442, по КККР 

на гр. Добрич, находящ се в 

местност „Гаази баба“. 

 

 Сключен Договор 

№317/19.06.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 10 – 24: Продажба на имот - общинска 

собственост 

Търг №4/ 

01.09.2020 г. 

Не е продаден 



ОбСР-10/30.06.2020 г Поземлен имот с 

идентификатор 72624.620.71, на 

жк „Дружба“ 1, 2 и 4 

РЕШЕНИЕ 10 – 24: 

ОбСР-10/30.06.2020 г 

Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 72624.620.73, с 

площ 2 755,00 кв. м, находящ се 

на ул. „Стефан Стамболов“ 

Търг №4/ 

01.09.2020 г. 

Не е продаден 

РЕШЕНИЕ 10 – 24: 

ОбСР-10/30.06.2020 г 

Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 72624.620.74, с 

площ 1 557,00 кв. м, находящ се 

на ул. „Стефан Стамболов 

Търг №4/ 

01.09.2020 г. 

Не е продаден 

РЕШЕНИЕ 11 – 11: 

ОбСР-11/28.07.2020 г. 

Продажба на имот с 

идентификатор 72624.123.806 с 

площ 747,00 кв. м.  Трайно 

предназначение на 

територията: Земеделска; 

Начин на трайно ползване: 

Зеленчукова градина 

Търг №4/ 

01.09.2020 г. 

Сключен Договор 

за продажба 

786/24.09.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 11 – 12: 

ОбСР-11/28.07.2020 г 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.903.12, по КККР на 

гр. Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

земеделска земя с площ 90.00 

кв. м, представляваща 90/640 

кв. м в идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 

72624.903.12   

 Сключен Договор 

№322/27.10.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 11 – 13: 

ОбСР-11/28.07.2020 

г 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.905.49, по КККР на 

гр. Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

земеделска земя с площ 

126.00 кв. м, представляваща 

126/626 кв. м в идеални части 

от поземлен имот с 

идентификатор 72624.905.49 

 Сключен Договор 

№319/18.08.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 12 – 16: 

ОбСР-12/16.9.2020 г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.2.214 по КККР на 

град Добрич, находящ се в 

местността „Богдан 

 Сключен Договор 

№323/06.11.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 12 – 17: 

ОбСР-12/16.9.2020 г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.123.476, по КККР 

на гр. Добрич, находящ се на ул 

„Княз Александър Батенберг“ 

№ 88. 

 Сключен Договор 

№321/14.10.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 12 – 21: 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по 

реда на ЗОС. 

Търг №7/ 

18.11.2020 г. 

Не е продаден 



оземлен имот с идентификатор 

72624.900.91 с площ 511,00 кв. 

метра 

РЕШЕНИЕ 12 – 21: 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по 

реда на ЗОС. 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.900.43, с 

площ 499,00 кв. метра. 

 

Търг №7/ 

18.11.2020 г. 

Сключен Договор 

№787/17.12.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 12 – 21: 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по 

реда на ЗОС. 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.906.280 с 

площ 1 004,00 кв. м 

Търг №7/ 

18.11.2020 г. 

Сключен Договор 

№790/31.12.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 12 – 21: 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по 

реда на ЗОС. 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.906.220  

с площ 1 052,00 

Търг №7/ 

18.11.2020 г. 

Не е продаден 

РЕШЕНИЕ 12 – 21: 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по 

реда на ЗОС. Поземлен имот с 

идентификатор 72624.900.91, с 

площ 511,00 кв. метра 

Търг №7/ 

18.11.2020 г. 

Не е продаден 

РЕШЕНИЕ 12 – 21: 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по 

реда на ЗОС.  Поземлен имот с 

идентификатор 72624.900.43, с 

площ 499,00 

Търг №7/ 

18.11.2020 г. 

Не е продаден 

РЕШЕНИЕ 12 – 25 

ОбСР-12/16.9.2020 г. 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.905.488 по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

 Сключен Договор 

№320/21.10.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 14 – 11 

ОбСР-14/27.10.2020 

г. 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.904.317, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

 Сключен Договор 

№326/26.11.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 14 – 12 

ОбСР-14/27.10.2020 

г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.608.1584, находящ 

се на ул. 

„Иван Рилски“ №2 

 

 Сключен Договор 

№324/11.12.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 14 – 13 

ОбСР-14/27.10.2020 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.905.421 по КККР на 

град Добрич, находящ се в 

 Сключен Договор 

№328/27.11.2020 г. 



г. местността „Гаази баба 

РЕШЕНИЕ 14 – 14 

ОбСР-14/27.10.2020 

г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.902.282, по КККР 

на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

 Сключен Договор 

№331/11.01.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 14 – 15 

ОбСР-14/27.10.2020 

г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.905.417 по КККР на 

град Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба 

 Сключен Договор 

№327/27.11.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 14 – 16 

ОбСР-14/27.10.2020 

г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.607.1131, по КККР 

на гр. Добрич, находящ се на 

ул. „Стоил войвода“ №5 

 Няма сключен 

договор  

РЕШЕНИЕ 14 – 17 

ОбСР-14/27.10.2020 

г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.623.257, находящ се 

на ул. 

„Капитан Димитър 

Списаревски“ №11. 

 Сключен Договор 

№325/20.11.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 11 

ОбСР-15/24.11.2020 

г 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.904.21, находящ се 

в местност 

„Гаази баба“. 

 Сключен Договор 

№329/16.12.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 12 

ОбСР-15/24.11.2020 

г 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.625.870, находящ се 

на ул. 

„Кольо Фичето“ №8-10. 

 Сключен Договор 

№330/16.12.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 16 – 10 

ОбСР-16/18.12.2020 

г 

 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.609.1897, находящ 

се на бул. 

„Русия“ №73. 

Заповед №2/ 

05.01.2021 г. 

В процес на 

изпълнение. 

 

3. Решения за отдаване под наем на имоти/части от имоти, публична общинска 

собственост: 

 

Решение на ОбС  Обект на решение Търг  Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 3 – 23:  

ОбСР-3/20.12.2019 г 

Отдаване под наем на част от 

имот - публична общинска 

собственост - 

Общинско място на бул. „25-

ти септември” в югозападната 

страна на кръстовището с бул. 

„Добруджа” (на площад 

Тракийски) за поставяне на 

рекламно-информационен 

елемент 

№ 2/ 23.07.2020 г. Сключен 

договор за наем 

 

РЕШЕНИЕ 4 – 23: 

ОбСР-4/28.1.2020 г. 

Отдаване под наем на части от 

имот, публична общинска 

собственост - в сграда на ул. 

№ 2/ 23.07.2020 г. Сключени 

договори за наем 

 



„Димитър Петков” № 5. 

-Кабинет 310  

-Кабинет 314  

-Кабинет 317  

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 5 – 16: 

ОбСР-5/28.2.2020 г. 

Отдаване под наем на имот, 

публична общинска 

собственост, помещение в 

АЕМО „Стария Добрич” в 

град Добрич без промяна, със 

запазено предназначение – 

„Кожухарска работилница”  

№ 2/ 23.07.2020 г. 

 

№ 5/ 21.10.2020 г. 

Няма кандидати 

 

Няма кандидати 

РЕШЕНИЕ 5 – 17: 

ОбСР-5/28.2.2020 г. 

Отдаване под наем на имот, 

публична общинска 

собственост, помещение в 

АЕМО „Стария Добрич” в 

град Добрич за берберница 

(бръснаро – фризьорски 

салон) 

№ 2/ 23.07.2020 г. Сключен 

договор за наем 

 

РЕШЕНИЕ 5 – 18: 

ОбСР-5/28.2.2020 г 

Отдаване под наем на имот, 

публична общинска 

собственост, помещение в 

АЕМО „Стария Добрич” за 

металическа работилница. 

№ 2/ 23.07.2020 г. 

№ 5/ 21.10.2020 г. 

№ 8/ 07.12.2020 г. 

Няма кандидати 

Няма кандидати 

Няма кандидати 

РЕШЕНИЕ 5 – 21 

ОбСР-5/28.2.2020 г. 

Oтдаване под наем на части от 

имот, публична общинска 

собственост, във фоайето на 

Дом за стари хора град 

Добрич  

- Част от фоайе на I-ви етаж в 

сградата на Дом за стари хора 

град за поставяне на автомат 

за топли напитки 

- Част от фоайе на I-ви етаж в 

сградата на Дом за стари хора 

за поставяне на автомат за 

пакетирани изделия и 

безалкохолни напитки 

№ 2/ 23. 

07.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2/ 23.07.2020 г. 

№ 5/ 21.10.2020 г. 

№ 8/ 07.12.2020 г. 

Сключен 

договор за наем 

за 

Част от фоайе на 

I-ви етаж за 

поставяне на 

автомат за топли 

напитки 

 

 

Няма кандидати 

Няма кандидати 

Няма кандидати 

РЕШЕНИЕ 9 – 11: 

ОбСР-9/26.5.2020 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост в по ул. 

„Димитър Петков” №5 (бивша 

стоматологична поликлиника) 

– кабинет 226  

№ 2/ 23.07.2020 г. Сключен 

договор за наем 

 

РЕШЕНИЕ 9 – 12: 

ОбСР-9/26.5.2020 г. 

Отдаване под наем на част от 

имот – публична общинска 

собственост 

-Общинско място по бул. „25-

ти септември“, на линията на 

бившия Мебелен магазин, 

№ 2/ 23.07.2020 г. Има сключен 

договор за наем 

 



южно от спортна зала 

„Простор“ за поставяне на 

рекламно-информационен 

елемент 

РЕШЕНИЕ 10 – 26: 

ОбСР-10/ 30.6.2020 

г. 

Отдаване под наем на части от 

имот публична общинска 

собственост – помещения, в 

сграда на ул. „Отец Паисий“: 

-Помещение № 5 на първи 

етаж; 

-Помещение № 6 на първи 

етаж 

№ 5/ 21.10.2020 г. Има сключени 

договори за наем 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 11 – 15: 

ОбСР-11/28.7.2020 г. 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост - кабинет №229 в 

сграда по ул. „Димитър 

Петков“ №5 за медико-

техническа лаборатория 

№ 5/ 21.10.2020 г. Има сключен 

договор за наем 

 

РЕШЕНИЕ 11 – 34: 

ОбСР-11/28.7.2020 г. 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост – помещение в 

СУ „Климент Охридски“ за 

производство и продажба на 

закуски и пакетирани 

хранителни стоки с площ 

64,60 кв. м, с начална тръжна 

цена 319.12 лева месечно и 

20% ДДС. 

Решението е 

изпратено до СУ 

„Климент 

Охридски“ 

На основание чл. 

19, ал. 8 от 

НРПУРОИ -  

директорът на 

съответната 

институция издава 

заповед за 

провеждане на 

търга 

 

РЕШЕНИЕ 12 – 18: 

ОбСР-12/16.9.2020 г. 

Отдаване под наем нa 

Павилион - част от спирка на 

градски транспорт по бул. 

„Трети март” срещу Летен за 

търговия 

№ 5/ 21.10.2020 г. Има сключен 

договор за наем 

 

РЕШЕНИЕ 12 – 19 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

Отдаване под наем на част 

имот по ул. „Любен Станчев“ 

за организиране на охраняем 

паркинг  

№ 5/ 21.10.2020 г. Има сключен 

договор за наем 

 

РЕШЕНИЕ 12 – 20 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

Отдаване под наем на  част от  

имот в Градски парк „Свети 

Георги“, в района на детската 

площадка, за поставяне на 

надуваеми детски атракции 

№ 5/ 21.10.2020 г. Има сключен 

договор за наем 

 

РЕШЕНИЕ 12 – 22: 

ОбСР-12/16.9.2020 г. 

Отдаване под наем на части от 

имоти, публична общинска 

собственост, както следва: 

№ 1 /16.12.2020 г.  

 

 



-Част от общински имот  за 

поставяне на преместваем 

обект – павилион за 

пакетирани изделия, 

безалкохолни напитки и 

закуски в  Градски парк град 

Добрич 

 

-Помещение № 31, на трети 

етаж от част от 

административна сграда по 

бул. „25-ти септември“ № 10, 

представляващ самостоятелен 

обект в за офис за 

административни нужди. 

 

-Помещение № 32, на трети 

етаж от част от 

административна сграда по 

бул. „25-ти септември“ № 10, 

представляващ самостоятелен 

обект за офис за 

административни нужди. 

 

-Помещение № 35, на трети 

етаж от част от 

административна сграда по 

бул. „25-ти септември“ № 10, 

представляващ самостоятелен 

обект в сграда за офис за 

административни нужди. 

 

-Сключен 

договор 

 

 

 

 

 

-Помещение № 

31– не се явиха 

кандидати 

 

 

 

 

 

-Помещение № 

32– не се явиха 

кандидати 

 

 

 

 

 

-Помещение № 

35-сключен 

договор 

 

РЕШЕНИЕ 12 – 23 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

Отдаване под наем на части от 

имоти - публична общинска 

собственост за поставяне на 

преместваеми павилиони за 

тото-пунктове с унифициран 

дизайн 

-Част от общински имот в 

УПИ-XVII в кв. 15 на ЦГЧ 

-Част от общински имот в 

УПИ V за „Обществено 

обслужване и озеленяване“ в 

кв. 67 на ЦГЧ по бул. „3-ти 

март“ 

-Част от общински имот в 

УПИ II - за „паркинг“ в кв. 702 

на жк „Добротица“ 

-Част от общински имот на жк 

„Север 2“ по бул. „25-ти 

септември“ 

№ 6/ 30.10.2020 г. Сключени 

договори за 

наеми 

 

 

 

 

 



-Част от общински имот за 

„Обществено обслужване“ в 

кв. 86 на ЦГЧ по ул. „Неофит 

Бозвели“ 

-Част от общински имот в жк 

„Балик - Йовково“ – Север 

РЕШЕНИЕ 14 – 20 

ОбСР-14/ 27.10.2020 

г 

Отдаване под наем на части 

от имот публична общинска 

собственост в сграда на ул. 

„Димитър Петков” №5  

-Кабинет №236 за 

рехабилитация. 

-Помещение №1 на І-ви етаж 

(в дясно от западния вход) за 

търговия на едро с 

лекарствени продукти  

- Помещение №2 на І-ви етаж 

(в дясно от западния вход) за 

склад за търговия на едро с 

лекарствени 

продукти(стоматологични 

материали) 

№ 8/ 07.12.2020 г.  

 

 

 

-Кабинет №236  

-н няма 

кандидати 

-Помещение №1 

на I-ви етаж -

сключен договор 

 

-Помещение № 2 

на I-ви етаж -  

няма кандидати 

РЕШЕНИЕ 14 – 21 

ОбСР-14/ 27.10.2020 

г 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост в Професионална 

гимназия по аграрно 

стопанство – помещение в 

Професионална гимназия по 

аграрно стопанство, находящо 

се в приземния етаж от 

масивна триетажна сграда 

(учебен корпус) с 

идентификатор 

72624.611.176.20, за бюфет с 

площ 40,84 кв. м. 

Решението е 

изпратено до ПГ 

по аграрно 

стопанство 

На основание чл. 

19, ал. 8 от 

НРПУРОИ -

директорът на 

съответната 

институция издава 

заповед за 

провеждане на 

търга 

 

РЕШЕНИЕ 14 – 22 

ОбСР-14/ 27.10.2020 

г. 

Отдаване под наем без търг на 

част от самостоятелен обект в 

сграда находяща се на адрес - 

ул. „Васил Левски” № 7 

 Сключен 

договор за наем 

РЕШЕНИЕ 14 – 23 

ОбСР-14/ 27.10.2020 

г. 

Отдаване под наем за офис в 

сграда на ул. „Независимост“ 

№7Б, ет. 3 

 Има сключен 

договор за наем  

 

4. Решение за възмездно учредяване право на строеж върху имоти, частна 

общинска собственост: 

 

Решение на ОбС  Обект на решение Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 12 – 15: 

ОбСР-12/16.09.2020 г 
Учредяване право на пристрояване във 

връзка с одобрен проект за обект: 

Сключен договор 

№2419/13.10.2020 г. 



„Пристройка със ЗП - 28.00 кв. м към 

съществуваща жилищна сграда в УПИ 

ХХІ-3589 в кв. 582 на жк „Русия 2”  

РЕШЕНИЕ 14 – 18: 

ОбСР-14/27.10.2020 г 
Учредяване право на пристрояване върху 

15,05 кв. м във връзка с одобрен проект 

за обект: „Разширение на магазин – V-та 

категория в УПИ ІІ в квартал 563 на жк 

„Русия 1” на град Добрич.“ 

Сключен договор 

№2420/ 27.11.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 16 – 9: 

ОбСР-16/18.12.2020 г. 

 

 

Учредяване право на пристрояване върху 

9,78 кв. м във връзка с одобрен проект за 

обект: „Тераса към апартамент 1 на 

първи етаж от жилищна сграда в УПИ 

ХІІ-783 в кв. 1254 по ПУП-ПРЗ на жк 

„Север 2“ на град Добрич.“ 

Заповед №3/ 

05.01.2021 г. 

 

В процес на 

изпълнение. 

 

5. Решения, касаещи производство по отчуждаване 

 

Решение на ОбС  Обект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 12 – 11: 

ОбСР-12/16.09.2020 г 

Откриване на производство по отчуждаване 

на Поземлен имот с идентификатор 

№72624.433.110, Поземлен имот с 

идентификатор №72624.433.111 и Поземлен 

имот с идентификатор 

№72624.433.120 по КККР на град Добрич за 

„Разширение на гробищен парк“ на град 

Добрич. 

Заповед №1869/ 

21.12.2020 г. 

 

Заповед №1632/ 

09.11.2020 г. 

 

Заповед №1868/ 

21.12.2020 г. 

 

ІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи 

програми/органи  

 

Решение на ОбС  Проект изпълнение 

РЕШЕНИЯ 

№ 51- 37 от 30.07.2019   

№ 9-22 от 26.05.2020  

№ 4-17 от 28.01.2020  

Участие в Процедура за подбор на 

проектни предложения „Рехабилитация 

и модернизация на общинска 

инфраструктура” по Програма 

„Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност и енергийна сигурност“, 

която се финансира от Финансовия 

механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014 - 2021 

г. 

Рехабилитация и 

модернизация на част от 

системата за външно 

изкуствено осветление 

на Община град Добрич 

- Вх. рег. №: 

BGENERGY-2.001-0010; 

Преминал успешно етап 

административна оценка. 

Статус резерва. 

РЕШЕНИЕ 5 - 23: 

ОбСР-5/28.02.2020 г. 

Кандидатстване за целева финансова 

подкрепа в областта на консервацията и 

реставрацията на недвижимите културни 

ценности към Министерство на културата 

Проектът е реализиран.  



за финансиране на реставрационни 

дейности по фасади на Художествена 

галерия, град Добрич. 

РЕШЕНИЕ 5 -28:  

ОбСР-5/ 28.02.2020 г. 

Даване на съгласие за кандидатстване на 

Община град Добрич пред фонд 

„Социална закрила” с проектно 

предложение „Обновяване, 

реконструкция и модернизация на 

съществуваща материална база в 

Домашен социален патронаж и Дом за 

стари хора град Добрич” и осигуряване 

на съфинансиране по проекта. 

Проектът е реализиран и 

отчетен 

РЕШЕНИЕ 9 – 4: 

ОбСР-9/ 26.05.2020 г. 

Кандидатстване с проектно предложение 

„Приют за бездомни лица и семейства”, 

по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: BG05М9OP001-2.029 

„Интегрирани действия за устойчиво 

градско развитие”, по Приоритетна ос 2: 

„Намаляване на бедността и насърчаване 

на социално включване” на Оперативна 

програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014 - 2020. 

Проектното 

предложение е 

разработено, депозирано 

и одобрено от УО. 

Предстои сключване на 

договор 

РЕШЕНИЕ 10 – 12: 

ОбСР-10/  30.06.2020 г. 

Кандидатстване за финансиране на СУ 

„Любен Каравелов“, гр. Добрич по 

Национална програма „Изграждане на 

училищна STEM среда“. 

Проектът е разработен, 

депозиран, одобрен и в 

момента се изпълнява 

РЕШЕНИЕ 10 – 3: 

ОбСР-10/ 30.06.2020 г. 

Кандидатстване с проектно 

предложение по целева програма за 

подпомагане   образователния процес 

на децата и младежите, настанени в 

социални услуги, делегирана от 

държавата дейност от резидентен тип 

и домове за деца, лишени от 

родителска грижа от I до XII клас.  

Проектът е изпълнен и 

отчетен 

РЕШЕНИЕ 11 – 16: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

Кандидатстване за финансиране на ОУ 

„Стефан Караджа“ гр. Добрич по 

Национална програма „Изграждане на 

училищна STEM среда“ - II етап 

Проектът е разработен, 

депозиран, одобрен и в 

момента се изпълнява 

РЕШЕНИЕ 11 – 17:  

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

Кандидатстване с проектно предложение 

по Конкурсна процедура 33.19-2020 на 

Центъра за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите 

малцинства (ЦОИДУЕМ). 

Проектът е разработен и 

депозиран. Класиран е 

сред резервните 

предложения. 

РЕШЕНИЕ 11 – 31: 
Участие в Процедура за подбор на Проектът е разработен и 

депозиран. 



ОбСР-11/ 28.07.2020 г. проектни предложения по открита 

покана „Кръгова икономика и ресурсна 

ефективност” по Програма „Опазване на 

околната среда и климатични промени“, 

която се финансира от Финансовия 

механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014 – 2021 

г. 

В момента е в процес на 

оценка. 

РЕШЕНИЕ 14 – 3 

ОбСР-14/ 27.10.2020 г. 

Предоставяне на временен безлихвен 

заем за допустими възстановими разходи 

по Проект 

„Подкрепа в дома“, с договор за 

безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M9ОP001-2.040-0030, процедура 

„Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания - Компонент 2“, 

финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 

2020  

Средствата ще бъдат 

поискани и използвани 

през м. февруари 

 

РЕШЕНИЕ 14 – 4 

ОбСР-14/ 27.10.2020 г. 

Промяна в бюджет на проект „Приют за 

бездомни лица и семейства”, по 

процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ: 

BG05М9OP001-2.029 „Интегрирани 

действия за устойчиво градско развитие”, 

по Приоритетна ос 2: „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социално 

включване” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 

2020. 

Бюджетът е променен. 

Проектното 

предложение е одобрено 

от УО. 

Предстои сключване на 

договор 

 

III. Решения касаещи изменение на устройствени планове 

 

III. Други решения 

 

Решение на ОбС  Тема изпълнение 

РЕШЕНИЕ 5 – 6:  

ОбСР-5/ 28.02.2020 г. 

Участие в Петата процедура за 

присъждане на Етикет за иновации и 

добро управление на местно ниво през 

2020 г. 

Решението е изпълнено. 

Присъден е Етикет за 

иновации и добро 

управление на местно 

ниво. Наградата е връчена 

на церемония на 

12.10.2020 в гр. София. 

РЕШЕНИЕ 8 – 7:  

ОбСР-8/28.04.2020 г. 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на 

територията на Община град Добрич, 

Наредбата не е върната за 

разглеждане от областен 

управител. Наредбата 

влиза в сила от 08.05.2020 

г.  



във връзка с извънредното положение, 

обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. 

РЕШЕНИЕ 10 – 11: 

ОбСР-10/ 30.06.2020 г. 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на 

територията на Община град Добрич 

Наредбата не е върната за 

разглеждане от областен 

управител. Наредбата 

влиза в сила от 10.07.2020 

г. 

РЕШЕНИЕ 11 – 18: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

Формиране на паралелка в СпУ 

„Георги Ст. Раковски“ с по-малък 

брой ученици от минималния 

норматив. 

Решението не е върнато за 

обсъждане от областен 

управител. Паралелката е 

сформирана съгласно 

решението на ОбС. 

РЕШЕНИЕ 11 – 19: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

Формиране на паралелка в ОУ 

„Никола Й. Вапцaров“ с по-малък 

брой ученици от минималния 

норматив. 

Решението не е върнато за 

обсъждане от областен 

управител. Паралелката е 

сформирана съгласно 

решението на ОбС. 

РЕШЕНИЕ 11 – 3: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

Предложение за провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на дървен материал за 

огрев. 

Съгласно решението на 

ОБС е насрочен първи 

търг на 21.09.2020 год.   за 

191 куб. метра дърва за 

огрев -  не се явяват 

кандидати.  

Търгът е насрочен 

повторно на 29.10.2020 

год.  - не се явяват 

кандидати. 

РЕШЕНИЕ 12 – 24 

ОбСР-12/ 16.09.2020 г. 

Формиране на паралелки в ОУ 

„Йордан Йовков“ с по-малък брой 

ученици от минималния норматив. 

Решението не е върнато за 

обсъждане от областен 

управител. Паралелката е 

сформирана съгласно 

решението на ОбС. 

РЕШЕНИЕ 12 – 26 

ОбСР-12/ 16.09.2020 г. 

Формиране на паралелки в ОУ 

„Христо Смирненски“ и 

Професионална гимназия по аграрно 

стопанство с по-малък брой ученици 

от минималния норматив. 

Решението не е върнато за 

обсъждане от областен 

управител. Паралелката е 

сформирана съгласно 

решението на ОбС. 

РЕШЕНИЕ 14 – 25 

ОбСР-14/ 27.10.2020 г.  

Изменение и допълнение на 

Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет град 

Добрич, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската 

администрация 

Отменено с Решение № 

16-19 от 18.12.2020 г. на 

Общински съвет град 

Добрич. 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за първата 

година от мандат 2019 г. – 2023 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 4: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 44, ал. 

5 от ЗМСМА, приема Отчета за изпълнението на Програмата за управление на Община 

град Добрич за първата година от мандат 2019 г. – 2023 г. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 28; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански 

инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2020 

година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната 

общност от бюджета на Община град Добрич за 2021 година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 5: 

  

 Общински  съвет  град  Добрич,  на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация: 

 1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за финансиране на граждански 

инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2020 

година; 

 2. Дава съгласие за финансиране на граждански инициативи в полза на местната 

общност от бюджета на Община град Добрич през 2021 година в размер на 15 000 

(петнадесет хиляди) лева. 

 3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващи, 

съгласно закона действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)               



              

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за изпълнение на годишната програмата за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост за 2020 година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 6: 

 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 66а от Закона за Общинската 

собственост и чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приема Oтчета за изпълнение на годишната 

програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 

година. 

 

 

   ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително 

по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич 

през четвърто тримесечие на 2020 г. и актуализираното разпределение на променените 

бюджети  към  31.12.2020 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 7: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, 

ал. 4 и чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, приема Информация за 

извършени промени по бюджета на Община град Добрич, съответно по бюджетите на 

второстепенните разпоредители с бюджет през четвърто тримесечие на 2020 г. и 

актуализираното разпределение на бюджетните сметки на разпоредителите с бюджет 

при Община град Добрич към 31.12.2020 година. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и 

Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 октомври 2020 година 

до 31 декември 2020 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 8: 

  

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната одобрява разходите за командировки на Kмета на Община 

град Добрич за периода от 01 октомври 2020 година до 31 декември 2020 година 

(пътни, дневни и квартирни пари), съгласно Приложение №1. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



      

Приложение № 1 

       Отчет 

за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов - 

Кмет на Община гр. Добрич 

за периода 01.10.2020 г. - 31.12.2020 г. 

       

       

      
(в лева) 

Период на Място Дневни  Нощувки Транспорт Всичко По покана на: 

командировката             

12.10.2020-

13.10.2020 г. 
гр.София   100 261,36 361,36 

Участие в церемония за 

връчване на годишни награди 

на НСОРБ 

Всичко:   0 100 261,36 361,36   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град 

Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 9: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 и чл. 9 от 

Закона за местните данъци и такси, чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, 

чл. 283, ал. 9, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и Решение №790 от 30 октомври 2020 г. на Министерски съвет за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2021 г., приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община град Добрич, както следва: 

 

 §1. В чл. 30, ал. 1, точка 1.2 се изменя по следния начин: 

         1.2. За децата, които са в задължителна предучилищна възраст, посещават 4-та 

група и през следващата учебна година ще постъпят в първи клас, 

родителите/настойниците не заплащат такса в размер на 1.58 лева на ден за периода 15 

септември – 31 май (учебно време), съгласно чл. 283 от Закона за предучилищно и 

училищно образование; 

 

        §2. В чл. 30, ал. 1 се създава нова точка 1.2а със следния текст: 

        1.2а За всички други деца, подлежащи на задължително предучилищно 

образование, родителите/настойниците заплащат такса за храна в размер на 1.31 лева на 

ден, намалена от 1.58 лева на ден, съгласно чл. 283 от Закона за предучилищно и 

училищно образование; 

 

        §3. В чл. 30, ал. 1, точка 2.2 се изменя по следния начин: 

 2.2. За децата, които са в задължителна предучилищна възраст, посещават 4-та 

група и през следващата учебна година ще постъпят в първи клас, не се заплаща такса в 

размер на 1.19 лева на ден за храна; 

 

         §4. В чл. 30, ал. 1 се създава нова точка 2.3 със следния текст: 



  2.3. За всички останали деца, подлежащи на задължително предучилищно 

образование, се заплаща такса за храна в размер на 0.98 лева на ден, намалена от 1.19 

лева на ден, съгласно чл. 283 от Закона за предучилищно и училищно образование; 

 

 

            §5. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §1 със 

следния текст: 

            §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град 

Добрич е приета с Решение № 17-9 от 26.01.2021 г. на Общински съвет град Добрич и 

влиза в сила от 01.01.2021 г. 

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по 

Проект „Обучения и заетост“, съгласно допълнително споразумение №ОЗ-ХУ-03-13-

783#67/23.12.2020 г. за изменение и допълнение на договор за осигуряване на заетост 

№ОЗ-ХУ-03-13-783#5/13.11.2018 г., проект BGО5М90РО01-1.010-0001 „Обучения и 

заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 10: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет град Добрич: 

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 

Община град Добрич по Проект „Обучения и заетост“ Компонент II, съгласно 

допълнително споразумение №ОЗ-ХУ-03-13-783#67/23.12.2020 г. за изменение и 

допълнение на договор за осигуряване на заетост №ОЗ-ХУ-03-13-783#5/13.11.2018 г.,  

проект BGО5М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, в размер до 5 200,00 (пет хиляди и двеста) лева, с цел 

разплащане на разходи по изпълнение на проекта. 

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на искане за 

плащане от Агенция по заетостта. 

3. Възлага на Кмета да извърши последващи действия по изпълнение на 

Решението. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община 

град Добрич за 2020 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 11: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 27, ал. 1, т. 9 и чл. 40, ал. 2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор:  

 

 1. Приема годишен доклад за дейността по вътрешен одит за периода 01.01.2020 

г. – 31.12.2020 г. на звено „Вътрешен одит“ от Община град Добрич. 

 

 2. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона действия.     

 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне за сведение на Стратегически план за периода 2021 г. – 2023 г. и Годишен 

план за 2021 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич на 

Общински съвет. 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 12: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  

чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор: 

  

 1. Приема за сведение – Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен 

одит“ при Община град Добрич за периода 2021 г. – 2023 г. 

 

 2. Приема за сведение – Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ 

при Община град Добрич за 2021 г. 

 

 3. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона действия.  

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска 

собственост за 2021 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 13: 

 

 

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

ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 1, т. 11 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, приема Годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година. 

(Приложение) 

  

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) 

за стопанската 2021 – 2022 година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 14: 

 

 Общински съвет гр. Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 1, 

ал. 3, ал. 13 и ал. 14, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, реши: 

 I. Определя пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд (ОПФ) за общо 

и индивидуално ползване за стопанската 2021 – 2022 година, находящи се нa 

територията на Община град Добрич, съгласно Приложение №1, представляващо 

неразделна част от настоящото решение. 

 II. Дава съгласие определените за индивидуално ползване в Приложение №1 

пасища, мери и ливади от ОПФ да бъдат предоставени под наем, считано от 

стопанската 2021 – 2022 година, за срок от 5 (пет) години на собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по 

безопасност на храните, съобразно броя и вида на регистрираните животни, при 

годишна наемна цена в размер на 9,88 лв./дка, определена от независим оценител по 

пазарен механизъм.   

 III. Приема правила за ползване на пасищата и мерите от ОПФ на Община град 

Добрич, съгласно Приложение №2. 

 IV. Приема Годишен план за паша за стопанската 2021 – 2022 година, съгласно 

Приложение №3. 

 V. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона 

действия.   

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



     Приложение 1 

      

      

Пасища и мери от Общински поземлен фонд на Община гр.Добрич 

      
      

№ Имот с начин 

на трайно 

ползване: 

Кадастрален 

идентификатор 

Населено 

място 

Категория 

на земята 

Площ 

/кв.м 

Начин на ползване 

1 пасище, мера 72624.300.26 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

60 735 

за индивидуално 

ползване 

2 пасище, мера 72624.122.420 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

742 за общо ползване 

3 пасище, мера 72624.137.22 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

10 942 за общо ползване 

4 пасище, мера 72624.201.40 

землище гр. 

Добрич 

ІІІ 

155 335 

за индивидуално 

ползване 

5 пасище, мера 72624.201.41 

землище гр. 

Добрич 

ІІІ 

58 502 

за индивидуално 

ползване 

6 пасище, мера 72624.201.54 

землище гр. 

Добрич 

ІІІ 

56 753 

за индивидуално 

ползване 

7 пасище, мера 72624.284.74 

землище гр. 

Добрич 

ІІІ 

12 688 

за индивидуално 

ползване 

8 пасище, мера 72624.289.30 

землище гр. 

Добрич 

ІІІ 

23 987 

за индивидуално 

ползване 

9 пасище, мера 72624.15.147 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

37 475 

за индивидуално 

ползване 

10 пасище, мера 72624.673.67 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

113 734 

за индивидуално 

ползване 

11 пасище, мера 72624.328.21 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

89 291 

за индивидуално 

ползване 

12 пасище, мера 72624.174.68 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

100 437 

за индивидуално 

ползване 

13 пасище, мера 72624.174.67 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

15 144 

за индивидуално 

ползване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение 2                         

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ 

ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД 

ДОБРИЧ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община 

град Добрич, съгласно чл. 37о, ал. 2, включват:  

 

1. Перспективен експлоатационен план за паша.  

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община град Добрич 

съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на 

Земеделието и храните „Национални стандарти за добро земеделско и екологично 

състояние на земята”. 

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със 

земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на 

пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.  

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските 

стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и 

утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.  

 

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и 

индивидуално ползване.  
2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.  

2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския 

поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, 

по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, 

както и задължения към ДФ „Земеделие“, държавен и общински поземлен фонд и за 

земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.  

2.1.2. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за 

общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с 

категории и се обявява в общината и се публикува на интернет страницата на 

общината. 

2.1.3. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които 

имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и 

вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от 

притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече 

от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 

животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

2.1.4. Правоимащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината, 

към което прилагат документи от първи до десети март на текущата година. 

2.1.5. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за 

всеки кандидат площ по реда на т.2.1.3 и разпределя имотите за землището. Комисията 

съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на 

необходимите площи. 

2.1.6. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 

землището към разпределените по реда на т.2.1.5 имоти съответната комисия извършва 

допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна 



община или област и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в 

срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен 

фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.3. Разпределението се извършва 

последователно в съседното землище, община и област. 

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след 

разпределението по т.2.1.6 в съответното и съседни землища, по заявление от 

правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.5. предоставя служебно на 

министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и 

заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд. 

2.1.8. Въз основа на протоколите на комисиите по т.2.1.5 и т.2.1.6 и след 

заплащане на наемната цена Кметът на общината сключва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

договор за наем. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите 

съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и се регистрират в общинската служба по 

земеделие. В договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с 

официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ. 

2.1.9. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година. 

2.1.10. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.9 свободни пасища, мери и 

ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на 

лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите се 

сключват за една стопанска година. 

2.1.11. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са 

сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 

2.2. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо ползване. 

По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от 

населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху 

обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече 

колективни стада.  

 

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене. 
3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните 

стандарти, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро 

екологично и земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни 

косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.  

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.  

 

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите 
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се 

ползват съществуващите прокари и полските пътища.  

 

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата  
5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:  

 5.1.1. За почвения слой не се допуска:  

1) нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, 

камъни, почва, разораване;  

2) преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;  



3) едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място 

за едновременно пашуване и за водопой ;  

 

5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията 

при паша, не се допуска:  

1) паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;  

2) унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, 

промени в ландшафта;  

3) оставянето на пашуващите животни без надзор;  

4) внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;  

5) не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището;  

6) собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на 

битовите отпадъци извън пасището;  

7) опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел 

предизвикване нов подраст;  

8) поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –

чешми, корита и др.  

 

       6. Ветеринарна профилактика 
6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на 

животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и 

не се допуска паша на животни в заразени участъци.  

6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните 

райони със специфични ветеринарни препарати.  

 

7. Охрана  
Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за 

сметка на ползвателите.  

 

8. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от 

конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически 

условия и на развитието на животновъдството на територията на общината  
Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за 

опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата. 



Приложение 3 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022ГОДИНА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

I. ОСНОВАНИЕ 
Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година е разработен 

на основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и 

приемане от Общински съвет.  

II. ОБХВАТ 
 Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от 

Общински поземлен фонд на територията на Община град Добрич, като определя 

размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално 

ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината 

на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗСПЗЗ. 

III. ЦЕЛ 
Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването 

на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното 

въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.  

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И 

ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  
Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са определени за 

общо и индивидуално ползване на територията на Община град Добрич, включени в 

списъка в Приложение № 1.  

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ 

ПОЗЕМЛЕН ФОНД 
Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и 

за индивидуално ползване на територията на Община град Добрич в зависимост от броя 

и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се 

определя от Общинския съвет на Община град Добрич с решение, прието с мнозинство 

от общия брой на съветниците.  

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ. 

 1. Общината e длъжна:  
 1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища – 

публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани 

като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро 

земеделско и екологично състояние.  

 1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно 

землище.  

 1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и 

подобряване на ползването на пасищата и мерите.  

 2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:  
 2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо 

ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, 

когато са регистрирани земеделски производители с животни;  

 2.2. Да не се събира такса от собствениците на животни;  

 2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да 

предоставят свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в 

населеното място, както и да не събират такса от собствениците на единични животни, 

независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата;  



 2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят 

начина на трайно ползване;  

 2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на 

дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и 

групи дървета да се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското 

имущество;  

 2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на 

опазването им;  

 2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, 

строителни, промишлени и др. отпадъци;  

 2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично 

състояние в съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09-

122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, включително:  

 Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.  

 Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана 

храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви 

растителни видове - орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина.  

 Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).  

 2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни 

/задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане 

разпространението на зарази и паразити;  

 2.10. Не се допускат торене и третиране на мерите и пасищата с препарати за 

растителна защита; 

 2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои 

имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и съществуващите полски пътища; 

 2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства; 

 2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна 

безопасност в мерите и пасища. 

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПЛАНА 
 1. Кмета на Общината:  

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и 

управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на 

общината, съгласно ЗСПЗЗ;  

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и 

мероприятия в изпълнение изискванията на закона;  

 2. Дирекция „Общинска собственост ”:  

2.1. Отговаря за актуализацията на плана;  

2.2. Съдейства и подпомага собствениците на животни в населените места по 

изпълнението на плана;  

2.3. Изготвя договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд;  

2.4. Води регистър на сключените договори и следят техните срокове.  

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
При изпълнение на плана, Община град Добрич взаимодейства с: Общинска 

служба по земеделие – Добричка, ОД „Земеделие“ гр. Добрич, ОД по безопасност на 

храните гр. Добрич. 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 
Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход 

на бюджета на общината.  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Утвърждаване на бизнес задачи за 2021 г. на търговски дружества – лечебни заведения, 

в които общината е едноличен собственик на капитала.   

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 15: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 

6 от „Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за 

участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и 

сключването на договори за съвместна дейност“ утвърждава: 

 

 Бизнес задача за 2021 г. за управлението на "Диагностично-консултативен 

център І – Добрич" ЕООД; 

 Бизнес задача за 2021 г. за управлението на "Диагностично-консултативен 

център ІІ – Добрич" ЕООД; 

 Бизнес задача за 2021 г. за управлението на "Център за психично здраве д-р П. 

Станчев – Добрич" ЕООД. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Утвърждаване на бизнес задачи за 2021 г. на търговски дружества, в които общината е 

едноличен собственик на капитала. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 16: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 

6 от „Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за 

участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и 

сключването на договори за съвместна дейност“ утвърждава: 

 

1.1 Бизнес задача за 2021 г. за управлението на "Жилфонд – инвест" ЕООД; 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

1.2. Бизнес задача за 2021 г. за управлението на "Столове" ЕООД; 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 28; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 4. 

 

1.3. Бизнес задача за 2021 г. за управлението на “Градски транспорт – Добрич” 

ЕООД. 
ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 19; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 9. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 

 

 ЦЯЛОСТНО ГЛАСУВАНЕ: 

„ЗА“ - 25; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 6. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 
 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана 

дейност. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 17: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за 

социалните услуги и чл. 83, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните 

услуги, Общински съвет град Добрич: 

 

 1. Дава съгласие, считано от 04.01.2021 г. да бъде създадена нова социална 

услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно-делегирана дейност със следните 

параметри: 

            Вид на услугата: Асистентска подкрепа 

            Профил: Специализирана социална услуга 

            Адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №7, ет. 11, офис №1105 

            Брой асистенти: 14  

            Брой потребители: 47  

 2. Дава съгласие услугата да се администрира от ръководител и социален 

работник, които заемат общо 1 (една) щатна бройка.  

 3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващи действия 

по изпълнение на Решението, включително да утвърди правилата, процедурите и 

образците на документи във връзка с организирането и изпълнението на дейностите, 

свързани с предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“. 

  

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл. 27, ал. 3 от Закона 

за социалните услуги. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 18: 

 

 На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за социалните услуги, Общински съвет – град Добрич:  

 

 I. Определя свои представители за членове на Съвета по въпросите на 

социалните услуги.  

 

 II. Дава съгласие Съвета по въпросите на социалните услуги в Община град 

Добрич да бъде в следния състав:  

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ – д-р Емилия Баева, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в 

Община град Добрич 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ:  

 

 1. Димитричка Ангелова – гл. експерт „Социална политика“ в Община град 

Добрич 

 2. Магдалена Миткова – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ град 

Добрич 

 3. Галя Делева – главен експерт „Социална закрила“ в Регионална дирекция за 

социално подпомагане 

 4. Северина Савова – директор на Дирекция „Бюро по труда“ Добрич 

 5. Димитринка Великова – старши експерт по приобщаващо образование в РУО 

Добрич 

 6. д-р Албена Минкова – главен инспектор, дирекция МД в РЗИ Добрич 

 7. Венета Великова – полицейски инспектор в „Териториална полиция“, сектор 

„Охранителна полиция“ в Първо РУ Добрич 



 8. Виолета Каменова – експерт ОРСП на секретариата на Областен съвет на БЧК 

Добрич 

 9. Мария Методиева – председател на УС на Фондация „Св. Николай 

Чудотворец“ 

 10. Албена Бонева – председател на УС на Фондация „Ръка за помощ“ 

 11. Иван Тодоров Иванов – председател на УС на неправителствена организация 

„Хобис Клуб“ Добрич и ползвател на социална услуга 

 12. Светла Василева Стоева – зам.-председател на УС на неправителствена 

организация „Хобис Клуб“ Добрич и ползвател на социална услуга 

 13. Димитър Илиев – председател на Дружеството на военноинвалидите в 

Добрич 

 14. д-р Желка Керанова – общински съветник 

 15. д-р Хасан Ефраимов – общински съветник 

 

 III. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващи действия 

по изпълнение на Решението. 

 

  

 ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

ПО ДЕВЕТНАЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа + град Добрич“, по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 19: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и съгласно Условията за кандидатстване по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа +“, Приоритетна ос №6: „Подкрепа за преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 

екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., дава съгласие: 

 

 1. Община град Добрич да кандидатства с проект „Патронажна грижа + град 

Добрич“ (Направление 1 и Направление 2) по Приоритетна ос №6: „Подкрепа за 

преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, 

и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”; 

 

 2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да извърши всички последващи 

действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Определяне правомощията на представителя на oбщината в извънредни Oбщи събрания 

на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение – Добрич” АД, ЕИК: 

124141302. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 20: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, и чл. 226 от Търговския 

закон и във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба за условията и реда за упражняване 

на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско 

участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения 

с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет 

град Добрич упълномощава своя представител Кмета на Община град Добрич, а в 

случай на служебна ангажираност д-р Емилия Баева – Зам.-кмет „Хуманитарни 

дейности“ да гласува по следния начин: 

 

 1. По т. 1 от дневния ред на заседанието насрочено за 28.01.2021 г./12.02.2021 г. 

както следва: със „ЗА“ 

 2. По т. 1 от дневния ред на заседанието насрочено за 22.02.2021 г./09.03.2021 г. 

г. както следва: със „ЗА“ 

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

действия по изпълнение на решението. 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 

„ЗА“ - 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов 

отчет за 2020 г. на „Диагностично-консултативен център – I – Добрич“ ЕООД. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 21: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 

1, т. 5 от „Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за 

участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и 

сключването на договори за съвместна дейност“ дава съгласие на управителя на 

„Диагностично-консултативен център – I – Добрич“ да сключи договор за проверка на 

годишния финансов отчет за 2020 г. на посочената в офертата цена със Силвия 

Парушева, регистриран независим одитор, вписана под №0614/2005 г. в регистъра на 

ИДЕС. 

 

2. Възлага на Кмета и управителя на „Диагностично-консултативен център –

I – Добрич“ ЕООД да предприемат последващи действия по изпълнение на Решението. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов 

отчет за 2020 г. на „Диагностично-консултативен център – II – Добрич“ ЕООД. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 22: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 

5 от „Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за 

участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и 

сключването на договори за съвместна дейност“ дава съгласие на управителя на 

„Диагностично-консултативен център – II – Добрич“ ЕООД да сключи договор за 

проверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на посочената в офертата цена с Пенка 

Стоянова Стоянова, регистриран независим одитор, вписана под №0212/1993 г. в 

регистъра на ИДЕС. 

 

 2. Възлага на Кмета и управителя на „Диагностично-консултативен център – II – 

Добрич“ ЕООД да предприемат последващи действия по изпълнение на Решението. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов 

отчет за 2020 г. на „Жилфонд – инвест“ ЕООД. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 23: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 

5 от „Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за 

участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и 

сключването на договори за съвместна дейност“ дава съгласие на управителя на 

„Жилфонд – инвест“ ЕООД да сключи договор за проверка на годишния финансов 

отчет за 2020 г. на посочената в офертата цена с „Одита“ ООД, с отговорен регистриран 

независим одитор Гинка Иванова Йорданова, вписана под №0340/22.01.2001 г. в 

регистъра на ИДЕС. 

 

 2. Възлага на Кмета и управителя на „Жилфонд – инвест“ ЕООД да предприемат 

последващи действия по изпълнение на решението.  

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов 

отчет за 2020 г. на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 24: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 

5 от „Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за 

участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и 

сключването на договори за съвместна дейност“ дава съгласие на управителя на 

„Градски транспорт Добрич“ ЕООД да сключи договор за проверка на годишния 

финансов отчет за 2020 г. на посочената в офертата цена с Гинка Иванова Йорданова, 

регистриран независим одитор, вписана под №0340/22.01.2001 г. в регистъра на ИДЕС. 

  

 2. Възлага на Кмета и управителя на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД да 

предприемат последващи действия по изпълнение на Решението. 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Удължаване срока на ликвидация на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 25: 

 

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

ЗМСМА, чл. 266, ал. 2 от Търговския Закон и чл. 9, ал. 1, т. 16 от „Наредба за условията 

и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност“, удължава срока на ликвидация на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация, гр. 

Добрич, с ЕИК 000840182 до 31.12.2021 г. 

 

 2. Задължава ликвидаторът на търговското дружество да предприеме 

последващи законови действия, във връзка с изпълнение на настоящото решение.  

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за 

Поземлени имот (ПИ) 72624.475.118 (проектен) за промяна предназначението му за 

„Транспортен достъп“ до ПИ 72624.475.114 – урбанизирана територия за „ОДО“ в 

землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 26: 

 

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

129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 131 ал. 1 от ЗУТ:  

 

 I. Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за Поземлен имот (ПИ) 72624.475.118 (проектен), за промяна предназначението му за 

„Транспортен достъп“ във връзка с обект Пътна връзка за ПИ 72624.475.114 – 

урбанизирана територия за „ОДО“ в землището на град Добрич. 

 

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

съгласно Закона действия.  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.128 в местност „Гаази баба“ в землището на гр. 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 27: 

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.128 в местност „Гаази баба“, землище 

на гр. Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“ с ново, 

ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границите към пътя и 

на 3,0 м от вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване 

до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на озеленяване мин. 50%, Н до 7,00 м.  

 Проектът да се представи в един оригинал и копие на хартиен носител и в 

цифров вид върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и в PDF формат.  

 Да се представят становища от Електроразпределение – Север АД, клон град 

Добрич, В и К Добрич АД, РИОСВ – град Варна 

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

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.329 в местност „Гаази баба“ в землището на гр. 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 28: 

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.329 в местност „Гаази баба“, землище 

на гр. Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“ с ново, 

ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границите към пътя и 

на 3,0 м от вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване 

до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на озеленяване мин. 50%, Н до 7,00 м.  

 Проектът да се представи в един оригинал и копие на хартиен носител и в 

цифров вид върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и в PDF формат.  

 Да се представят становища от Електроразпределение – Север АД, клон град 

Добрич, В и К Добрич АД, РИОСВ – град Варна 

  

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

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – „Кожухарска 

работилница“ в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 29: 

 

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

ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска 

собственост, „Кожухарска работилница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич с 

площ 30,85 кв. м, с начална тръжна цена 69,41 лева на месец и 20% ДДС, за 

художествена обработка на кожа и изработване на изделия от кожа.  

 Имотът е актуван с АОС №2137 от 21.04.2003 г. 

 Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.  

 Цената е определена съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ). Същата 

ще се актуализира до 15 февруари на календарната година със Заповед на Кмета на 

Община град Добрич, в съответствие с отчетения от Националния статистически 

институт индекс на инфлация.  

 ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона 

действия по изпълнението на настоящото решение. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища - апартаменти. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 30: 

 

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

чл.47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 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, дава съгласие за продажба на следните 

общински жилища – апартаменти: 

 

 1. АПАРТАМЕНТ №15 (петнадесет), със застроена площ 68,68 (шестдесет и 

осем цяло и шестдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно 

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 

№72624.619.562.1.47 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, 

шест, две, точка, едно, точка, четири, седем) по КККР на град Добрич, одобрена със 

Заповед №РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение от 08.07.2016 г., ведно с 2,125% (две цяло сто двадесет и пет хилядни 

процента) от 397,12 кв. м в ид. ч. от общите части на сградата с идентификатор 

№72624.619.562.1, равняващи се на 8,44 (осем цяло четиридесет и четири стотни) кв. м; 

2,125% (две цяло сто двадесет и пет хилядни процента) от  434,64 кв. м отстъпено право 

на строеж, равняващи се на 9,23 (девет цяло двадесет и три стотни ) кв. м , изба №15 

(петнадесет) с площ 3,66 (три цяло и шестдесет и шест стотни) кв. м, находящ се на 

адрес: град Добрич, жк „Балик“, бл. 16, вх. Б, ет. 4 на Айгюл Аронова Алиева, за сумата 

от 35 036 (тридесет и пет хиляди тридесет и шест) лева без ДДС.  

 Данъчна оценка на апартамента: 11 621,80 (единадесет хиляди шестстотин 

двадесет и един и 0,80 ) лева.  

 

 2. АПАРТАМЕНТ №3 (три) , със застроена площ 96,06 (деветдесет и шест цяло 

и шест стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.618.106.4.21 

(седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, шест, точка, 

четири, точка, две, едно) по КККР на град Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-

15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 

14.06.2012 г., ведно с 3,625% (три цяло шестстотин двадесет и пет хилядни процента)  



ид. части от общите части на сградата с идентификатор №72624.618.106.4, 

представляващи 8,67 кв. м (осем цяло шестдесет и седем стотни) кв. м и отстъпено 

право на строеж 3,625% от ЗП 423 кв. м, представляващи 15,33 (петнадесет цяло 

тридесет и три стотни) кв. м, изба №3 с площ 4,52 (четири цяло, петдесет и две стотни) 

кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Балик“, бл. 34, вх. Б, ет. 1 на Мукадер 

Фееми Ахмед за сумата от 47 892 (четиридесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и 

два) лева, без ДДС.  

 Данъчна оценка на апартамента: 15 128,50 (петнадесет хиляди сто двадесет и 

осем и 0,50 ) лева. 

 

 3. АПАРТАМЕНТ №16 (шестнадесет), със застроена площ 68,68 (шестдесет и 

осем цяло и шестдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно 

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 

№72624.619.213.5.47 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

едно, три, точка, пет, точка, четири, седем) по КККР на град Добрич, одобрена със 

Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение от 12.01.2021 г., ведно с Кич. 0,02262 от общите части на сградата с 

идентификатор №72624.619.213.5, представляващи 9,59 (девет цяло петдесет и девет 

стотни) кв. м и отстъпено право на строеж – 9,94 (девет цяло и деветдесет и четири) кв. 

м, изба №11 (единадесет) с площ 3,65 (три цяло шестдесет и пет стотни) кв. м, находящ 

се на адрес: град Добрич, жк „Балик“, бл. 1, вх. Б, ет. 4, на Димитър Стоев Димитров за 

сумата от 35 056 (тридесет и пет хиляди и петдесет и шест) лева, без ДДС.  

 Данъчна оценка на апартамента: 11 443,40 (единадесет хиляди четиристотин 

четиридесет и три и 0,40 ) лева. 

 

 Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност и § 1, т. 5 от 

Допълнителните разпоредби на ЗДДС, продажбата на сгради или части от тях, които не 

са нови са освободена доставка от ДДС. 

 

 След продажбата на общински жилища – апартаменти, Община град Добрич 

следва да отпише тяхната балансова стойност. 

 

 ІІⅠ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона 

действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община град Добрич за 2021 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 31: 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от 

Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогнози за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, във връзка с чл. 63 от Закона 

за здравето определя следния ред за провеждане на публично обсъждане на бюджета и на 

Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г. 

 1. Публичното обсъждане на проекта на бюджета и на проекта на Програмата за 

капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г. да се проведе неприсъствено чрез 

платформа за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова 

информационна сигурност.  

 2. Възлага на кмета на Община град Добрич в поканата за публичното обсъждане на 

проекта на бюджет и на проекта на Програмата за капиталовите разходи на Община град 

Добрич за 2021 г. да се упомене платформата за видеоконферентна връзка, като се 

публикуват необходимите реквизити за достъп. 

 3. Възлага на кмета да публикува поканата за публично обсъждане и информация за 

проекта на бюджет и проекта на Програма за капиталовите разходи на общината на 

интернет страницата на общината, в един местен или регионален вестник и чрез 

електронни медии и в социалните мрежи. 

 4. За постъпилите становища и предложения в деловодството на Община град 

Добрич или на посочени в поканата електронен адрес и телефон, и предложенията, 

направени по време на неприсъственото публично обсъждане на проекта на общинския 

бюджет и на проекта на Програма за капиталови разходи, се съставя протокол, който е 

неразделна част от проекта за общинския бюджет, който се внася за разглеждане от 

Общински съвет град Добрич. 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 32; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните в град Добрич за 2020 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 32: 

 

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

и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН одобрява отчета за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община град 

Добрич за 2020 г.  

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 17/26 януари 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 януари 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по 

Проект „3.1 Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в Община град Добрич“, 

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция 

BGО5FМОР001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 33: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет град Добрич: 

 

 1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 

Община град Добрич по Проект „3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-

19 в Община град Добрич“, по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане, Операция BGО5FМОР001-5.001 „Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19“, в размер до 27 185,00 (двадесет и седем хиляди сто 

осемдесет и пет) лева, с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта. 

 2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на искане за 

плащане от Агенция за социално подпомагане. 

 3. Възлага на Кмета да извърши последващи действия по изпълнение на 

Решението. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 


